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شروط النشر في المجّلة

تتبّنــى المجّلة نشــر الموضوعات ذات العالقة بالبحــوث الفكرّية العقدّية، . 1
اّلتي تخضع للمعايير العلمّية، وتتوّفر فيها شــروط النشــر المعلن عنها في 

المجّلة.

تهتّم المجّلة بمخاطبة الطبقة المثّقفة والمتخّصصين في العلوم العقدّية.. 2

تعتمــد المجّلــة الحــوار الهــادف والهــادئ القائم على أســٍس علمّيٍة ســليمٍة . 3
وتدعو له.

ال ينشــر فــي المجّلــة أّي موضوع يعتمد الخطاب الطائفــّي أو القومّي، بل . 4
وكّل ما فيه من إساءٍة لشخصّيٍة أو مؤّسسٍة أو جماعٍة. 

تعــرض البحــوث والمقاالت المقّدمة للنشــر في المجّلــة على محّكمين من . 5
ذوي االختصــاص؛ لبيــان مــدى موافقتها لشــروط النشــر المعمــول بها في 
المجّلة، وصالحّيتها للنشــر، ويتّم إشــعار الكاتب بقبول البحث من عدمه 

أو تعديله وفًقا لتقارير المحّكمين.

ال تلتــزم المجّلــة بإعــادة النتاجــات المقّدمــة للنشــر إلــى أصحابهــا، ســواٌء . 6
قبلت للنشر أم لم تقبل، كما ال تلتزم المجّلة بإبداء األسباب الداعية لعدم 

نشر بحٍث أو مقاٍل.

ال يجــوز نشــر البحــث أو المقالة في مكاٍن آخر بعد نشــرها فــي المجّلة إاّل . 7
بعد الحصول على إذٍن كتبيٍّ من رئيس المؤسسة. 

ترتيــب البحــوث في المجّلة يخضع العتبــاراٍت فّنّيٍة، وال عالقة له بمكانة . 8
البحث وقيمته.
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 د. علي شيخ

بعــد أن جنحت جملّة ادليلــل يف العددين األّولني من دراســة موضوع 
اإلنســان والعقيدة بشــٍل تفصييلٍّ ومعّمٍق، مع تســليط الضوء ىلع أغلب 
مــا يرتبط بٰهذا امللّف من حبوٍث معرفّيٍة تالمــس حاجة املجتمع املعارص، 
وإماطة اللثام عن بعض املسائل اجلديدة اليّت تلّب حاجات اإلنسان الفكرّية 
بعيًدا عن حماوالت اتلكرار ملا كتب ســابًقا، جاء ادلور دلراســة ملفٍّ بالغ 
األهّمّية يف زماننا احلارض ويرتبط بشٍل وثيٍق بفلسفة احلياة والرؤية الكونّية 
لإلنســان، فاكن عنوانه "اإلنسان واخلالق"، ووفًقا للخّطة اليّت رسمتها هيئة 
حترير املجلّة، وتلغطية أهّم املسائل احلّساسة واجلديدة املطروحة يف الساحة 
الفكرّيــة يف العراق خصوًصا والعالم عموًما؛ ارتأت أن ختّصص جمموعًة من 
األعداد القادمة لٰهذا امللّف إىل أن تســتویف أهــّم املوضواعت فيه. فالعنوان 
ي سيتّم تسليط الضوء عليه يف ٰهذا العدد يرتبط بدراسة أدلّة وجود 

ّ
األّول ال

اخلالق وحتليلها، وبيان املناهج املعرفّيــة الصحيحة اليّت يمكن من خالهلا 
دراسة ٰهذه املسألة، ولّك ٰهذا من خالل املقاالت وابلحوث واألبواب العاّمة. 
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ويرتبط باحلديث عن وجود املبدإ األّول مســألٌة مهّمٌة تســلّط الضوء ىلع 
جانٍب من املعرفة الفطرّية لإلنسان خبالقه، ويه طبيعة العالقة بني اإلنسان 
واخلالق، فهناك مقاربٌة تبحث عن نوع العالقة بني اإلنسان واخلالق وكيفّيتها، 
وهل يه عالقة عبوديٍّة وطاعٍة وامتثاٍل، أو أنّها عالقٌة إيمانّيٌة تنظر إىل اخلالق 
وكأنّه األب السماوّي واإلنســان املؤمن هو االبن املطيع؟ ولفهم نوع العالقة 
الصحيحة بني اإلنســان وخالقــه ينبيغ فهم معىن لكٍّ من املقاربتني بشــٍل 
، والفروق األساســّية بينهما، واآلثار املرتتّبة ىلع قبول أّي نظرّيٍة من  تفصييلٍّ
انلظرّيتني، واألهم من لك ٰذلك نوع العالقة اليّت يرتضيها اخلالق مع اإلنسان.

الرأي األّول يرى أّن العالقة يه عالقة عبوديٍّة وطاعٍة وامتثاٍل، وتتلّخص 
ٰهــذه العبوديّة يف إظهار اتلذلّل واخلضوع كمــا رّصح به بعض أرباب اللغة 
]الراغــب األصفهايّن، مفــردات يف غريب القرآن، ص 319[. أّمــا حقيقة العبوديّة فيه 

بمعىن اخلضوع والفقر واالحتياج السارية يف أعماق املوجودات، ويه السمة 
اتلكوينّية املتجّسدة يف لّك خملوقات ٰهذا العالم، ويه ما يُطلق عليها أحيانًا 
العبوديّة اتلكوينّية، فّل يشٍء يف ٰهذا الكون الفسيح خاضٌع خلالقه يسّبحه، 
واإلنســان جزٌء من ٰهذا الكون، والتســبيح واتلزنيه هو نوٌع من اخلضوع 
والطاعة والعبوديّة ولٰكن بمعناها اتلكويــّي، ومن املحال تمّرد أّي خملوٍق 
وتمّنعه ىلع إرادة اخلالق اتلكوينّية اليّت أحاطت بالكون بأرسه، من أبســط 

خملوقاته وأقلّها شأنًا، إىل أكرم خملوقاته وهو اإلنسان.
وعّب القرآن الكريم عن ٰهذه احلقيقة بتعبرياٍت مجيلٍة ورصحيٍة يف الكثري 
رُْض َوَمْن ِفيِهنَّ 

َ ْ
بُْع َواأل َماَواُت السَّ ُ السَّ

َ
من آياته، منها قول تعاىل: ﴿تَُســِبُّح ل

 َتْفَقُهوَن تَْســِبيَحُهْم﴾ ]سورة اإلرساء: 
َ

 يَُســبُِّح حِبَْمِدهِ َولِٰكْن ال
َّ

ٍء إِال َوإِْن ِمْن يَشْ
44[، وٰهــذا التســبيح حقييقٌّ ويعي اخلضــوع والعبوديّــة للخالق، يقول 

الطباطبايّئ بٰهذا اخلصوص: »املراد بتســبيحها حقيقة معىن التســبيح دون 

االفتتاحية
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ي هو داللة وجود لّك موجوٍد يف الســماوات واألرض ىلع 
ّ

املعــىن املجازّي ال
أّن ل موجــًدا مزّنًها من لّك نقٍص مّتصًفا بــكّل كماٍل، ودون عموم املجاز، 
وهو داللة لّك موجوٍد ىلع تزّنهه - تعاىل - إّما بلســان القال اكلعقالء، وإّما 
بلســان احلال كغري العقالء من املوجودات، وٰذلك لقــول تعاىل: ﴿َوإِْن ِمن 
 َتْفَقُهوَن تَْســِبيَحُهْم﴾، إذ استدرك أنّهم ال 

َ
 يَُســبُِّح حِبَْمِدهِ َولِٰكن ال

َّ
ٍء إِال يَشْ

يفقهون تسبيحهم، ولو اكن املراد بتسبيحهم داللة وجودهم ىلع وجوده، ويه 
قيام احلّجة ىلع انلاس بوجودهم، أو اكن املراد تســبيحهم وحتميدهم بلسان 
احلال، وٰذلك مّما يفقهه  انلاس؛ لم يكن لالســتدراك معىًن، فتسبيح ما يف 
السماوات واألرض تســبيٌح ونطٌق باتلزنيه حبقيقة معىن اللكمة، وإن كّنا ال 
نفقهه« ]الطباطبايّئ، املزيان يف تفسري القرآن، ج 19، ص 144[. واآلية األكرث رصاحًة يف 
اتلأكيد ىلع عبوديّة لّك املخلوقات خلالقها ومفيض وجودها قول تعاىل: ﴿إِن 
 آِت الرَّْحِٰن َعبًْدا﴾ ]سورة مريم: 93[ فالقرآن 

َّ
رِْض إِال

َ
ــَماَواِت َواأل لُكُّ َمْن يِف السَّ

يؤّكــد نلا يف ٰهذه اآليات أّن لّك املخلوقات ومنها اإلنســان هم عباد اهلل من 
حيث عالقتها اتلكوينّية به، وٰهذا اللون من العبوديّة واالستسالم واخلضوع 

يسّم عبوديًّة تكوينّيًة أو خضواًع تكوينيًّا.
ي نقصده يف كالمنا، 

ّ
كما أّن هناك نــواًع آخر من العبوديّة وهو املعىن ال

ويه العبودية اليّت يرتبط بها اإلنســان خبالقه بإرادته واختياره؛ لكونه اكئنًا 
اعقاًل مدرًك يملك إرادًة وقدرًة ىلع االختيار، فهو يســتطيع االرتباط خبالقه 
وعبادته وامتثال أوامره، كما يستطيع أن يتمّرد ىلع لّك ٰذلك، وٰهذه العبوديّة 
اليّت خيتارها اإلنسان يه عبوديٌّة اختيارّيٌة ناشئٌة من الشعور املعريّف والعقيّل 
برضورة شــكر املنعم وإطاعة من وهب ل الوجود واحليــاة، واالعتقاد بأّن 
الوصايا والترشيعات اليّت أمر بها اخلالق احلكيم يه ملصلحة اإلنسان، وأنّها 
تهديه إىل طريق كمال املنشــود، وحّب الكمال أمٌر فطريٌّ دلى اإلنســان، 
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فٰهذه العبوديّة باحلقيقة يه مرقاٌة يف سري اإلنسان اتلاكميّل، ويه أتّم نوٍع من 
العالقة يمكن تصّورها بني اإلنسان وخالقه، سّيما إذا اكنت بإخالٍص وإيماٍن 
ومعرفٍة، فحقيقة عالقة عبوديّة اإلنســان خلالقــه تتمّثل يف انتظام وتطابق 
إرادة اإلنســان املخلوق مع إرادة اخلالق، فاإلنسان مملوٌك خلالقه، ال يملك 
ا وال موتًا وال حياًة وال نشوًرا، بل لكّها بيد من خلقه كما  نلفسه نفًعا والرضًّ
 خَيْلُُقوَن َشيْئًا َوُهْم خُيْلَُقوَن 

َّ
َُذوا ِمن ُدونِِه آلَِهًة ال نّبه ىلع ٰذلك قول تعاىل: ﴿َواختَّ

 نُُشوًرا﴾ 
َ

 َحيَاًة َوال
َ

 َيْمِلُكوَن َمْوتًا َوال
َ

 َنْفًعا َوال
َ

ا َوال نُفِسِهْم رَضًّ
َ
 َيْمِلُكوَن أِل

َ
َوال

]سورة الفرقان: 3[. فيجب عليه أن خيضع ملشيئة خالقه ويمارس احلياة؛ يلكون 

بٰهذا اخلضوع عبًدا للخالق.
وكٰذلك يرتكز مفهوم العبوديّة واخلضوع للخالق ىلع أسٍس وقواعد نفسّيٍة 
تمنح فكرة العبوديّة حياًة وحيوّيًة، وشــعوًرا وجدانيًّا مؤثًّرا يدفع اإلنسان إىل 
اتلعلّق واالرتباط خبالقه، وينتيه بــه املطاف إىل حّب خالقه بكّل وجوده، 
فتكون عبوديّته قائمًة يف نفســه ىلع أساس احلّب اخلالص ملعبوده؛ ألنّه يرى 
فيه منتىه الكمال والغاية، وإن اكن منشأ ٰهذا احلب أحيانًا العاطفة والشوق، 
بل والذّلة، بيَد أنّه يف الوقت نفســه نابٌع من معرفٍة عقلّيٍة ترشده إىل رضورة 
ي جيذب لّك موجوٍد ناقٍص 

ّ
اتلعلّق الشــديد خبالقه؛ ألنّه املوجود الاكمل ال

إيله، واإلنســان ينجذب فطريًّا - عقليًّا - إىل الكمال، وٰهذا االجنذاب قد 
ي أشار إيله - تعاىل - يف قول: 

ّ
يكون هو احلّب احلقييّق والاكمل واملطلوب ال
َشدُّ ُحبًّا هلِل﴾ ]سورة ابلقرة: 165[.

َ
يَن آَمنُوا أ ِ

َّ
﴿َوال

أّما انلظرّية اثلانية فيه عالقة ابلنّوة واألبّوة بني اإلنســان وخالقه، وٰهذه 
انلظرّيــة تتبّناها ادليانة املســيحّية اليّت ترى يف اخلالــق أبًا للمؤمنني باملعىن 
املجازّي، فيُدىع اخلالق أبًا يف املســيحّية، وعالقة اإلنسان خبالقه يه عالقة 
ي يف 

ّ
االبن بأبيه، ويه اللفظة اليّت تستعمل يف بداية لّك صالةٍ عندهم »أبانا ال

االفتتاحية
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اهني: األّول أبّوة اخلالق 
ّ

السماوات« ]إجنيل مّت، 6 : 9[. وإّن ٰهذه العالقة تسري يف ات
للبرش باخللق، واثلاين أبّوته للمؤمنني بانلعمة، فقد خلق اهلل اإلنسان مشابًها 
لطبيعته - حســب قوهلم - حّت تتحّقق بنّوته خلالقه، ولٰكّن اخلطيئة وقفت 
حائاًل دون حتقيق ٰهذه الغاية، فاكنت أبّوة اخلالق لإلنسان بانلعمة واإليمان، 
فيُعّد املؤمنون أبناء اخلالق بمعىًن خاصٍّ بهم دون غريهم، وٰهذه العالقة ليست 
حبسب الطبيعة، ولٰكّنها بانلعمة حسب تفسرياتهم. ولٰكن يمكن فهم طبيعة 
ٰهذه العالقة بمعناها املجازّي من خالل لكمات املســيح  يف األناجيل اليّت بني 
أيدينا، وإنّها تعي اتلبعّية والعمل بمقتىض إرادة اخلالق وتعايلمه، فالشيطان 
أب األرشار كما ذكره اكتب إجنيل يوحّنا نقاًل ىلع لســان عيىس املســيح  يف 
حمــاورةٍ مع بعض علماء ايلهود، إذ قال هلم: »احلّق احلّق أقول لكم: إّن لّك من 
يعمل اخلطّية هو عبٌد للخطّية... أجابوا وقالــوا ل: أبونا هو إبراهيم، قال هلم 
يســوع: لو كنتم أوالد إبراهيم، لكنتم تعملون أعمال إبراهيم ... أنتم من أٍب 
هو إبليس، وشــهوات أبيكم تريدون أن تعملوا« ]إجنيل يوحّنا، 8: 34-44[، ومن 
لكمات املسيح  يّتضح أّن املراد من ابلنّوة واألبّوة هنا هو االتّباع واالنقياد 
والطاعة، ويه متطابقٌة مع مفهوم العبوديّة كما أرشنا، وهناك بعض األحاديث 
والروايات تشري إىل ٰهذا املعىن، منها احلديث عن رسول اهلل  حيث قال: »اخللق 
لكّهــم عيال اهلل، فأحّبهم إىل اهلل - عّز وجــّل - أنفعهم لعيال« ]املجليّس، حبار 
األنوار، ج 96، ص 118[. وكٰذلك احلديث املروّي عن اإلمام الصادق : »قال اهلل عّز 

وجّل: اخللق عيايل، فأحّبهم إيّل ألطفهم وأسعاهم يف حواجئهم« ]اللكيّي، الاكيف، 
ج 2، ص 119[، فإذا اكن األمر كٰذلك فال فرق بني انلظرّيتني من حيث احلقيقة 

واملعىن، وإن اختلفتا يف اتلعبري عنها، فهما تّتفقان ىلع أّن العالقة بني اإلنسان 
وخالقــه يه عالقة اتّباٍع وخضوٍع، وأّن العبوديّة كمــا ابلنّوة املجازّية حتّقق 
اتلحّرر الاكمل باتّباعه تلعايلم خالقه وخضوعه ل، وتُشــعر اإلنسان باكتمال 

إنسانيّته؛ ألنّه يّتجه إىل مصدر اخلري والكمال.
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ولٰكن تبىق هنا مسألٌة ويه أّن اإلسالم نىه عن استعمال مصطلح االبن 
حبّق اإلنســان واصطالح األب ىلع اخلالق؛ خمافة الوقــوع يف الرشك، وملا 
يورثه من لبٍس ومعاٍن باطلٍة، وينبيغ احلذر من إطالق ٰهذه األلفاظ يف بيان 
العالقة بني اإلنســان واخلالق؛ ألنّها قد توقع اإلنسان يف املحظور ال سّيما ما 
يتعلّــق منها بتوحيد اهلل تعاىل، وأنّه لم يّتخــذ صاحبًة وال ودًلا، وإفراده يف 
أســمائه وصفاته؛ إذ حّق اهلل - تعاىل - هــو أوىل ما يراىع، ومن الرضورّي 
اجتناب ما خيدشــه، ويمكن القول إّن الصحيــح هو منع قول ٰهذه العبارة؛ 
ي نســب اهلل قائلــه إىل الكفر، قال تعاىل: 

ّ
 ألنّها تعّد من الكالم املحّرم ال

َمِســيُح اْبُن اهلِل ٰذلَِك قَْولُُهْم 
ْ
َُهوُد ُعَزيٌْر اْبُن اهلِل َوقَالَِت انلََّصارَى ال ﴿َوقَالَِت ايلْ

يَن َكَفُروا ِمْن َقبُْل﴾ ]سورة اتلوبة: 30[، فإّن لّك البرش  ِ
َّ

فَْواِهِهْم يَُضاِهئُوَن قَْوَل ال
َ
بِأ

هم من خلق اخلالق وهم عباده. وأخرًيا فإّن عالقة العبوديّة االختيارّية توسم 
باجلوهرة اليّت يفتخر بها اإلنسان ىلع ســائر املخلوقات، ومن خالهلا يصل 
إىل أرشف الكماالت وأعالها؛ ألنّها عالقة حــبٍّ واتّباٍع وطاعٍة وخضوٍع 
وتكامــٍل؛ ولٰهذا أّول صفٍة تُذكر للنّب اخلاتــم حمّمٍد  يف الصالة وهو أرشف 

الاكئنات أنّه عبُد اهلل.
وبنظرٍة رسيعٍة يف حمتويات العدد يّتضح للقارئ ادلّقة يف انتخاب عناوين 
ابلحوث، ويف الوقت نفســه العمق يف املحتوى، والســي الســتقصاء أهّم 
املسائل العلمّية املرتبطة باملوضوع ودراســتها، فثّمة إشاكيّلٌة تقّرر حمدوديّة 
جهاز اإلدراك البرشّي، وعجزه عــن إدراك القضايا املطلقة والالمتناهية، 
ومن هنا فال يمكن للعقل اإلنســايّن إدراك ُكنه اخلالق املطلق، مع أّن العقل 
نفســه حيكم بوجوب معرفة اخلالــق، إّما من جهة وجوب شــكر املنعم أو 
غريها. وارتأينا ختصيص حبٍث دلراســة حقيقة املعرفة باخلالق بني اإلماكن 
العقيّل والعجز البرشّي، وٰذلك من خالل اتلفكيك بني مراتب معرفة اخلالق 

االفتتاحية
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َْدوِيِّ يف أحاكم العقل، فمعرفة  املمكنة منها واملحالة؛ لرفع ٰهذا اتلناقض ابلْ
اخلالق من ابلحوث املحورّية يف الرؤية الكونّية ادلينّية؛ ألنّها تمّثل األســاس 
خــرى، ومن هنا تُعّد معرفة 

ُ
ي تقوم عليــه مجيع املعارف االعتقاديّة األ

ّ
ال

 لــّل املعارف واالعتقادات األخرى. وتأسيًســا ىلع ٰذلك 
ً
املبدإ األىلع مبدأ

فإّن مراتب املعرفة شــّدة وضعًفا تنعكس بشٍل مبارٍش ىلع سائر اعتقادات 
 ىلع 

ً
اإلنسان وســلوكّياته وحياته يف ٰهذه النشأة، ولٰكّن لّك ٰهذا يتوّقف أّوال

إثبات إماكنّية املعرفة باخلالق، إذ تواجه ٰهذه املعرفة إشــاكيّلة عجز الهن 
البرشّي املتنايه املحدود بطبيعته عن معرفة املوجود الالمتنايه والالحمدود؛ 
إذ كيف للعقل القارص املحدود ذاتًا استيعاب احلقيقة املطلقة وكيفّية اتلميزي 

بني مراتب املعرفة واتلفكيك بني دوائرها؟
ا عــن حقيقة املعرفة الفطرّية باهلل وحنو دالتلها  كٰذلك أفردنا حبثًا خاصًّ
ىلع وجــود اهلل، وبيان القيمة املعرفّية لٰهذا انلوع مــن املعرفة، والقراءات 
املختلفة يف دالتلها يف إثبات وجود اهلل عند املفّكرين اإلسالمّيني والغربينّي، 
واإلشــاكالت املوّجهة إيلهم، وحماولة فهم انلصوص ادلينّية ادلالّة ىلع فطرّية 

ادلين، السيما فطرّية اتلوحيد.
وما كّنا نلغفل يف ٰهذا العدد عن رضورة دراســة الشبهات واآلراء انلافية 
دلور العقــل يف معرفة اإلٰل، لا جعلناها ضمن أبــواب جملّتنا وتّم تقييدها 
ين رّكزوا 

ّ
بدراســة آراء الفيلسوف عمانوئيل اكنط؛ ألنّه يُعّد من العلماء ال

ىلع مسألة املعرفة ونقدوا العقل انلظرّي وعّدوه غري جمٍد وال فّعاٍل يف معرفة 
اإلٰل. يرى اكنــط أّن العقل املحض )امليتافزيييّق( اعجــٌز عن إثبات وجود 
اخلالق، فلجأ إىل العقل العميّل. كما تناونلا بانلقد العليّم املنهج املعريّف عند 
اكنط، وكٰذلك انلقد اخلاّص لقراءة اكنط اخلاطئة لباهني وجود اإلٰل. وهناك 
حبٌث حول األدلّة العقلّية ىلع إثبات وجود اإلٰل: قراءٌة يف انلّص ادليّي، اليّت 
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تناولت أمرين أساســينّي، األّول اتلحّري عن األدلّة العقلّية املتعلّقة بإثبات 
وجود اهلل يف انلصوص اإلســالمّية، وحتديد هوّية تلــك األدلّة وماهّيتها، 
واثلاين ابلحث يف عالقة انلّص والعقل ومعرفة حدود تلك العالقة ومَدياتها؛ 
وابلحث يف طبيعة العالقة بني انلّص والعقل، واستعراض أبرز اآلراء الواردة 
يف حتديد طبيعة تلك العالقة وماهّيتها، والكشــف عن طبيعة األدلّة اليّت 
ساقها انلّص إلثبات وجود اهلل، ومعرفة حجم استعانة انلّص بالعقل للبهنة 

ىلع وجود اخلالق.
وملا حيظى بــه برهان انلظم من اهتماٍم كبرٍي من قبل الفالســفة وعلماء 
الالهوت منذ زمٍن قديــٍم؛ فإّن اإلجابة عن املعضــالت اليّت تثار حول لم 
تزل حمّل اهتماٍم من قبل العلماء وابلاحثني يف جمال فلســفة ادلين والكالم 
اجلديد، اكالستفهام حول ماهّية مفهوم انلظم، وأقسامه، وكيف يدّل انلظم 
ىلع وجود اهلل تبارك وتعاىل، وغريها من التساؤالت؛ فسلّطنا الضوء ىلع ٰهذا 
ادليلل من خالل دراســٍة مستفيضٍة باعتباره أحد الباهني املتقنة واملهّمة يف 
إثبات وجود اهلل - تعاىل - دلى الكثري من انلاس، وهو يرضب جبذوره أعماق 
اتلاريخ يلنافس عمر اإلنســان، وتّم اتلطــّرق إىل بعض اتلقريرات عن ٰهذا 
البهان وممزّياته، ودراسة وجهات انلظر املختلفة بلعض املفّكرين الغربينّي 

حول برهان انلظم ومناقشتها علميًّا.
ورأينا يف موضوع ملّف العدد فرصًة دلراســة مســألة اإلحلاد يف العرص 
احلديث، وابلحث يف األســباب احلقيقّية والواقعّيــة لٰهذه املعضلة، وكٰذلك 
بيان آيّلات معاجلتها ىلع حنــٍو مفّصٍل ومســتفيٍض، وتوضيح كيفّية حتّول 
اهٍ ضئيٍل حمدوٍد، إىل منظومٍة اكملٍة 

ّ
اه املاّدّي يف املجتمع اإلنسايّن من ات

ّ
االت

واسعة االنتشار اكن هلا بالغ األثر يف تعزيز املوقف اإلحلادّي. وبالوقوف ىلع 
األســباب احلقيقّية اليّت مّكنت املاّدينّي من البوز، وأاعنتهم ىلع االنتشار، 

االفتتاحية
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والوسائل اليّت يســتخدمونها لبســط أفاكرهم املنحرفة، حاونلا وضع ايلد 
ىلع ســبل العالج واحللول اليّت حيتاجها جمتمعنا البرشّي تلخّطيها، وإنقاذ 

اإلنسان املعارص من أوهامها. 
وبالرغــم من إيماننا العميــق برضورة اتلأصيل لعقيــدة اإليمان بوجود 
اخلالــق، وبيان ٰذلك بأدلٍّة خمتلفٍة ومناهج متعــّددٍة؛ كّنا ملتفتني إىل بعض 
الشــبهات املطروحة بٰهذا اخلصوص، ومنها ما يرتبط ببعض املناهج املعرفّية 
اكملنهج اتلجريّب، وكيف أصبــح طريًقا إىل اإلحلاد ونيف وجود اخلالق، وتّم 
اتلأكيد يف حبٍث مســتقلٍّ أّن املنهج اتلجريّب املتبّي لإلحلاد ليس من شأنه 
اهات 

ّ
من جهٍة معرفّيٍة مناقشة األدلّة العقلّية والفلسفّية اليّت اعتمدتها االت

العقلّية والفلسفّية أو معارضتها؛ إذ إّن دائرة حّجّية اتلجربة حمدودٌة باألمور 
، وليس هلا إثبات ما  املحسوســة، فلها إثبات قانوٍن ما متعلٍّق بأمٍر حــيّسٍّ
هو خارٌج عن دائرة األمور املحسوســة أو نفيــه؛ ولا ومن باب ٰهذا العجز 
اتلكويــّي للتجربة حاول امللحدون اســتغالل ٰهذا املنهــج بما هو خارٌج 
عن مقــدور معرفتهم - خصوًصا أّن بعضهم ل ختّصــٌص فزييايئٌّ أو أحيايئٌّ 
- ومناقشــة تلك األصول العقلّية والفلســفّية وإســقاطها أو معارضتها؛ 
يك يتســىّن هلم بعد نقضها متابعة طريقتهم اتلجريبّية تلفســري كيفّية نشوء 
 الاّت ل، 

ّ
العالم، حماولني اســتعاضة فكرة وجود خالٍق للعالم بفكرة اتلودل

فــاكن ال بّد من بيان أهّم املباين واملرتكــزات الفكرّية يف أقوال اتلجريبّيني 
املشــّككني بأصول املباين اتلوحيديّة وحتليل ٰهذه املباين وعرضها ىلع املزيان 
املنطيّق الصحيح، وبيان مقدار اخلطإ يف مالزمات مبانيهم، وٰهذا ما تّم حبثه 

يف شبهة العدد يف املجلّة.
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معرفة الخالق بين اإلمكان العقلّي 
والعجز البشرّي

*د. صفاء الدين الخزرجي

الخالصة
ثّمة إشــاكيّلٌة تقّرر حمدوديّة جهاز اإلدراك البــرشّي، وعجزه عن إدراك 
القضايا املطلقة والالمتناهية، ومن هنا فال يمكن للعقل اإلنســايّن إدراك 
حقيقــة اهلل املطلقة، مع أّن العقل نفســه حيكم بوجــوب معرفة ابلاري، 
إّما من جهة وجوب شــكر املنعم أو غريها. يف ٰهذا املقال نســلّط الضوء ىلع 
ّية بــني اإلماكن العقيّل والعجــز البرشّي، وٰذلك من 

ٰ
موضــوع املعرفة اإلهل

ّية املمكنة منها واملحالة؛ لرفع ٰهذا 
ٰ
خالل اتلفكيك بني مراتب املعرفة اإلهل

َْدوِيِّ يف أحاكم العقل.  اتلناقض ابلْ

املفردات ادلاليّلة: معرفة اخلالق، معرفــة وجود الواجب، معرفة اذلات، معرفة 
الصفات، معرفة الفعل. 

)*( ادلكتور صفاء ادلين اخلزريج، العراق، أســتاذ مساعد يف قســم الكالم، جامعة املصطىف 
 safa.alkhazraji14@gmail.com .العاملية
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مقاالٌت

تمهيد
من ابلحوث املحورّية يف الرؤية الكونّية اإلســالمّية مسألة "معرفة اهلل"؛ 
ي تقوم عليه مجيع املعارف االعتقاديّة األخرى، 

ّ
وٰذلك ألنّها تمّثل األساس ال

كمســألة معرفة انلّب ومعرفة اإلمام ومعرفة املعاد وسائر ما يتفّرع ىلع ٰهذه 
األصول من الفروع والترشيعات الالحقه اكلصالة والصيام واحلّج وحنوها، 
 لّل املعارف واالعتقادات 

ً
ومن هنا تعّد معرفة املبدإ األىلع - سبحانه - مبدأ

ي قال: 
ّ

األخرى، وٰهذا مــا يؤّكده احلديث املروّي عن الرســول األكرم  ال
»داعمة ادلين وأساســه املعرفة باهلل عّز وجّل« ]املّتىق اهلنــدّي، كزن العمال، ج 3، 
ص 381، ح 7047[، وكٰذلــك ماورد عن أمري املؤمنني : »أّول ادلين معرفته« 

 بعد 
ّ

]الــريّض، نهج ابلالغة، اخلطبة 1[، وما ورد عن اإلمام الرضا : »ال ديانة إال

املعرفة« ]الصدوق، اتلوحيد، ص 40، ح 2[.

وتأسيًسا ىلع ٰذلك فإّن مراتب املعرفة شّدًة وضعًفا تنعكس بشٍل مبارٍش 
ىلع ســائر اعتقادات اإلنسان وسلوكّياته وحياته يف ٰهذه النشأة، ومن خالل 
 ىلع إثبات إماكنّية 

ً
يتقّرر حال يف النشأة األخرى. ولٰكّن لّك ٰذلك يتوّقف أّوال

املعرفة باهلل ســبحانه؛ إذ تواجه ٰهذه املعرفة إشــاكيّلة عجز الهن البرشّي 
املتنايه املحــدود بطبيعته عن معرفة املوجود الالمتنــايّه والالحمدوّد، إذ 

كيف للعقل القارص املحدود ذاتًا استيعاب احلقيقة املطلقة؟

حياول ٰهذا املقال اإلجابة عن ٰهذه اإلشاكيّلة من خالل اتلميزي بني مراتب 
املعرفة واتلفكيك بني دوائرها، ثّم يتّم بعد ٰذلك اتلعّرض ملا يرتتّب ىلع ٰهذه 
املعرفة من حبوث نظري رضورة املعرفة باخلالق وغريها، وٰهذا ما يتّم توضيحه 

ضمن انلقاط اتلايلة:
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أّوًل: إمكان معرفة الخالق

ّية والعقديّة مســألة معرفة اخلالق؛ ألنّه 
ٰ
إّن أهّم مبحٍث يف املعارف اإلهل

بمثابة حجــر الزاوية بلايق ابلحوث، ولٰكّن املالحــظ أّن ٰهذا ابلحث قليل 
اتلداول ـ عنوانًــا ومضمونًا ـ يف تراثنا الكاليّم والعقــدّي، إذ يتّم الرتكزي 
اغبًلا يف الكتب الكالمّية والعقديّة ىلع عنوانني فقط: أحدهما "إثبات وجود 
اخلالق أو املبدإ األّول أو الواجب"، واآلخر عنوان "صفات اخلالق"، يف حني 
ثّمة عنوانان آخران من الرضورّي حبثهما يف ٰهذا املقام، حبيث تكون جمموع 

العناوين يف معرفة اهلل أربعًة اكتلايل:

1 ـ معرفة أصل وجود اخلالق.

2 ـ معرفة حقيقته وكنهه.

3 ـ معرفة صفاته.

4 ـ معرفة أفعال. 

ّية اليّت تب 
ٰ
وٰهــذه العناوين األربعة عبارٌة عــن مراتب املعرفــة اإلهل

دراستها بشٍل دقيٍق ومنهيجٍّ يف كتبنا الكالمّية. وىلع لّك حاٍل فنحن يف مقام 
اإلجابة عن اإلشاكيّلة السابقة، إذ جيب أن نمزّي بني ٰهذه املراتب بشٍل جّيٍد؛ 

يك تّتضح املعرفة املمكنة من املعرفة املحالة.

المرتبة األولى: معرفة أصل وجود الخالق

تعــّد معرفة وجوده - تعاىل - مــن أهّم ابلحوث يف املعرفــة ادلينّية؛ ملا 
ّيني واملاّدينّي، فاملاّديّون 

ٰ
يمّثله ٰهذا ابلحث من معرتٍك فكــريٍّ مهمٍّ بني اإلهل

أو احلّســّيون ينطلقون من معيــاٍر واحٍد ملعرفة احلقيقــة، أال وهو احلّس 
واتلجربة، وحياولــون إخضاع لّك املعارف اتلصورّية واتلصديقّية إىل ٰذلك، 
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مقاالٌت

ولّما اكن وجود اهلل - تعاىل - غري خاضٍع لٰهذا املعيار فتكون معرفته منعدمًة 
وغري ممكنٍة طبًقا لٰهذه الرؤية.

ّيون ٰهذه املقولة وفّندوهــا بوجود أدواٍت معرفّيٍة أخرى 
ٰ
 وقد ناقش اإلهل

 غري احلّس أهّمها العقل ]انظر: الصدر، فلســفتنا، ص 64؛ ســبحاين، نظرّية املعرفة، 
ي ىلع أساســه أثبتوا وجود اخلالق بعــّدة براهني، كبهان انلظم 

ّ
ص 138[ ال

وبرهان اإلماكن وبرهان احلدوث.

نعم، عّد القرآن الكريم مسألة إثبات وجود اخلالق أمًرا فطريًّا ورضوريًّا 
يهتدي إيله اإلنســان بالوجدان الســليم والفطرة الصحيحة غري املشــّوهة 
بالشــبهات؛ ولا لم يطرح القرآن الكريم مسألة إثبات وجود اخلالق، وإنّما 
طرح مسألة الرشك وكيفّية عالجها؛ ألنّها اكنت تمّثل اإلشاكيّلة األكرث حتّديًا 
ىلع مّر الزمان باعتبارها األقرب مأخًذا لوهم اإلنسان وختّيالته آنذاك، وأّما 
إثبات وجوده فقد عّده أمًرا بدهيًّا وفطريًّا ]املصدر الســابق[، وٰهذا ما يشري إيله 
يُن  ِق اهلِل ٰذلَِك ادلِّ

ْ
قول تعاىل: ﴿فِْطَرَة اهلِل الَّيِت َفَطَر انلَّاَس َعلَيَْها اَل َتبِْديَل خِلَل

َخَذ 
َ
رَثَ انلَّاِس اَل َيْعلَُموَن﴾ ]الروم: 30 [، وقول تعاىل أيًضا: ﴿َوإِْذ أ

ْ
ك

َ
َقيُِّم َولِٰكنَّ أ

ْ
ال

لَْسُت بَِربُِّكْم 
َ
نُفِسِهْم أ

َ
ْشــَهَدُهْم ىلَعَ أ

َ
يَّتَُهْم َوأ َربَُّك ِمْن بَِي آَدَم ِمْن ُظُهورِِهْم ُذرِّ

ِقيَاَمِة إِنَّا ُكنَّــا َعْن ٰهَذا اَغفِِلنَي﴾ ]األعراف: 
ْ
ْن َتُقولُوا يَْوَم ال

َ
قَالُوا بََل َشــِهْدنَا أ

172[، وقد ُروي عن رســول اهلل  أنّه قال: »لّك مولوٍد يودل ىلع الفطرة«، يعي 

ىلع املعرفة بأّن اهلل - عّز وجّل - خالقه ]الصدوق، اتلوحيد، ص 331[، كما ُروي 
عن اإلمام ابلاقر  يف تفســري آية امليثاق الســابقة قول: »أخرج من ظهر آدم 
ذّرّيته إىل يوم القيامة فخرجوا اكلّر، ولو ال ٰذلك لم يعرف أحٌد رّبه« ]اللكيّي، 
أصــول الاكيف، ج 2، ص 13، ح 2[، وقال اإلمام الصادق : »فثبتت املعرفة ونســوا 

املوقف وســيذكرونه، ولــو ال ٰذلك لم يدر أحٌد َمن خالقــه ورازقه« ]عيّل بن 
، ج 1: 248[. إبراهيم، تفسري القيّمّ
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وادليلل ىلع فطرّية ٰهذه املعرفة هو االتلجاء اتللقايّئ والعفوّي إيله - سبحانه 
- يف حاالت االضطرار من غري ســابق تفكرٍي، مّما يعي رجوع اإلنسان إىل 
فطرته إذا زالت حجب الشّك وانقشعت حجب الرين. قال تعاىل: ﴿َوَما بُِكْم 
ُروَن﴾ ]سورة انلحل: 53[، وقال 

َ
ْأ

َ
ِْه ت

َ
إِيل

ُّ فَ ُكْم الرضُّ ِمْن نِْعَمٍة فَِمْن اهلِل ُثمَّ إَِذا َمسَّ
َبِّ 

ْ
 ال

َ
َّاُهْم إِىل

َ
ا جن يَن فَلَمَّ ُ ادلِّ

َ
ِك َدَعْوا اهلَل خُمِْلِصنَي ل

ْ
ُفل

ْ
إَِذا َرِكبُوا يِف ال

تعــاىل: ﴿فَ
ُكوَن﴾ ]سورة العنكبوت: 65[ وبٰهذه املعرفة الفطرّية رّصح املحّققون،  إَِذا ُهْم يرُْشِ
؛ ولا ترى  قال الفيض الاكشــايّن: »إّن اتلصديق بوجوده - تعاىل - أمٌر فطريٌّ
انلاس عند الوقوع يف األهوال وصعاب األحوال يتوّكون حبســب احليلة ىلع 
اهلل، ويتوّجهون توّجًها غريزيًّا إىل مسّبب األسباب ومسّهل ااُلمور الصعاب، 

وإن لم يتفّطنوا ٰللك« ]الفيض الاكشايّن، علم ايلقني، 28[. 

إشكالّية تصّور الخالق

يف ضــوء أدوات املعرفة احلصويّلة القائمة ىلع اتلصّور واتلصديق، تُطرح 
اإلشاكيّلة السابقة من خالل السؤال اتلايل: كيف يمكن أن نتصّور اخلالق يف 

أذهاننا حّت يتسىّن نلا اتلصديق به يف نفوسنا وعقونلا؟

بيان ذٰلك: يريد اإلنسان أن يؤمن باخلالق ويتعرّف عليه، ولٰكّن أّول استفهام 
يُطــرح يف ٰهذا املجال هو: هل أّن البرش قادرون ىلع تصّور اخلالق ليك يؤمنوا به 
أو ال؟ إذ االعتقــاد واإليمان تصديٌق، واتلصديق فرع اتلصّور، وإذا اكن تصّور 

اخلالق غري ممكٍن فسوف يكون اتلصديق واالعتقاد به غري ممكٍن أيًضا.

وهنا يمكن أن يُستدّل ىلع عدم إماكنّية تصّور اخلالق بأّن تصّور أّي يشٍء 
ّية ال حُياط بها ذهنًا وال خارًجا؛ 

ٰ
هو لوٌن من اإلحاطة العلمّية به، والات اإلهل

ألّن ذات ابلــاري مطلقٌة ال يمكن أن ترد يف الهن عن طريق احلواّس، وما 
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يــرد إىل الهن إنّما هو األمــر املحدود؛ وعليه فإّن إثبــات فكرة وجود إٰلٍ 
خارجــٌة عن قدرة الفكــر البرشّي وال إماكنّية للحكم عليــه نفيًا أو إثباتًا 
]انظر:الطباطبايّئ، أصول الفلسفة واملنهج الواقّي )املنت مع تعليقة مطّهري(، ج 3، ص 355[.

إذن هنــا أمران، األّول أصل دعوى أّن اخلالق غري قابٍل للتصّور، واثلاين 
االستدالل ىلع ٰهذه ادلعوى.

أّمــا اجلواب ىلع أصل ادلعوى فهو: قد ثبت يف حملّه أّن الات املقّدســة 
ليس هلا ماهّيٌة، ومهما اكن املقصود باملاهّية، فسواٌء اكن املقصود بها احلقيقة 
اليّت من شــأنها أن تعقل كما هو مبىن مشهور املّشــائني، أو كونها املفهوم 
احلايك عن حّد مرتبٍة من مراتب الوجــود كما عليه مبىن احلكمة املتعايلة، 
فذاته املقّدسة وجوٌد خاريجٌّ حمٌض ال حّد ل؛ وعليه ال يمكن أن تأت حقيقته 
إىل الهن تُلدرك، نعم يمكن إدراك وجوده بالعرض ال بالات، أي من حيث 
ي ال يتحّرك أو العلّــة األوىل اليّت تنتيه إيلها العلل، 

ّ
كونــه حمّرك العالم ال

ي يتوّقف عليه وجود املمكنــات، وٰهذه لوازم وجوده 
ّ

أو واجب الوجــود ال
املقّدس، فيُثبت العقل مفاهيم تصُدق ىلع الات املقّدسة، ويه ما يُعّب عنها 
باملفاهيم اثلانية الفلسفّية اليّت حتيك خصائص وجوده ال حقيقة وجوده، من 
قبيل مفهوم )الواجب( و)القدم( و)العلّّيــة(، ويه مفاهيم انزتاعّيٌة، لٰكّن 
تصّورنا للخالق - تعــاىل - مرّكٌب من أكرث من مفهــوٍم من ٰهذه املفاهيم، 
أو مرّكٌب من أحد ٰهذه املفاهيــم ومفهوٌم من جنس املاهّيات، نظري مفهوم 
)واجب الوجود( ومفهوم )العلّة األوىل( ومفهوم )خالق الّل( ومفهوم )الات 

األزيّلة( ومفهوم )الكمال املطلق(.

إذن حنــن نتصّور اخلالق بعنواٍن انزتايعٍّ اعمٍّ نظري )خالق الّل(، وٰهذا غري 



23

معرفة الخالق بين اإلمكان العقلّي والعجز البشرّي

العدد الثالث   السنة األولى   ربيع 2018

مسألة معرفة كنه ذاته اليّت يستحيل معرفتها كما سيأت، وعليه فإّن اإلشاكيّلة 
املطروحــة ال تتعلّق بٰهذه املرتبة من املعرفة، ويه معرفة أصل وجوده بل مثل 

ٰهذه املعرفة ممكنٌة ذاتًا، وإنّما تتعلّق باملرتبة اثلانية كما سيأت الكالم عنها.

وأّما اجلواب ىلع ديلل املّدىع ـ أعي كون ذات الواجب ذاتاً مطلقًة وغري 
متناهيٍة، بينما ال يســتطيع الهن أن يتصّور صــورًة مطلقًة وغري متناهيٍة، 
 إّن معرفــة أصل وجود اخلالق ال تتوّقف ىلع تصّور صفاته وكونه 

ً
فنقول أّوال

ق  متناهيًا أم غري متناهٍ، واحــًدا أم كثرًيا وما إىل ٰذلك، بل ٰهذه األحباث حتقَّ
بعد إثبات أصل وجــوده، ولٰكن لإلجابة عن ٰذلك يمكــن القول إنّه جيب 

، فنقول:
ً

حتديد مفهوم املطلق أّوال

اإلطالق اســم مفعوٍل، يعي اتلحّرر من القيد، فمفهوم اإلنسان بنفسه 
مفهوٌم مطلٌق، ويعّم دائرًة واسعًة ولٰكن ما أن نضيف إيله مفهوم )األبيض( 
يكون مقّيًدا، ومفهوم )اإلنســان األبيض( يشمل قسًما من ادلائرة األوىل، 
ويصبــح دائرًة داخل ادلائــرة الكبرية، وإذا أضفنا مفهــوم )العالِم( وقلنا: 
)اإلنســان األبيض العالم( تتحّدد ادلائرة األوىل، وٰهكذا تزداد حتديًدا لكّما 

ازدادت القيود.

من هنا يّتضح أنّنا ما لم نتصّور املطلق ال يمكننا تصّور املقّيد، فّل مقّيٍد 
يتألّــف من اجتماع أكرث من مفهوٍم مطلــٍق، وحقيقة لّك مطلٍق عبارة عن 
املقّيد بال قيٍد، أي جمّرد عدم وجــود القيد اكٍف حلصول اإلطالق للمفهوم. 

]املصدر السابق، ص 355 ـ 360[

وهناك إشاكيّلتان طرحهما بعض املفّكرين ثّم ناقشوا فيهما وحنن نشري إيلهما:
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اإلشكالّية األولى:

قــد يقال إّن اإلطالق يف املفاهيم كمفهوم اإلنســان واألبيض وغريها أمٌر 
، فٰهذه املعاين واملفاهيم ذات حمدوديٍّة ذاتّيٍة ال تتجاوزها، فمفهوم اإلنسان  نسبٌّ
ـ مثاًل ـ ال يشمل بالات الشجرة، لٰكّنه مطلق بالنسبة ألفراده، وعليه فٰهذا 
املفهوم مطلٌق من ناحيٍة ومقّيٌد من ناحيٍة أخرى، لٰكّن إطالق ذات احلّق ليس 

إطالقًا نسبيًّا، ومن هنا ال يمكن قياسه ىلع إطالق األشياء األخرى. 

اإلشكالّية الثانية:

، إنّها مجيًعــا جمموعة مفاهيم  إّن إطــالق ٰهذه املفاهيم إطــالٌق مفهويمٌّ
ذهنّيٍة، ويه مطلقٌة بالنســبة لصنٍف غري حمدوٍد من القيود املفهومّية، لٰكّن 
ذات احلّق ليس من سنخ املفاهيم، وحينما نقول إّن ذات احلّق مطلقٌة ال نعي 
أّن ذات احلّق يه أعّم املفاهيــم، وأّن ٰهذا املفهوم غري مقّيٍد بأّي قيٍد، نظري 
مفهــوم )اليشء(، بل نعي اإلطالق الوجودّي، أي أّن ذات احلّق مطلقٌة وال 
حّد هلا يف منت الواقع وظرف اخلارج، فليس هلا أّي لوٍن من املحدوديّة املاكنّية 
والزمانّية واإلماكنّية واملاهوّية؛ وعليه فإّن تصّور املفاهيم املطلقة ال يدّل ىلع 

إماكن تصّور املطلق الوجودّي. ]املصدر السابق، ص 355[

اجلواب
، بل ينصّب  إّن حديثنا ال ينصّب ىلع أّن إطالق ذات احلّق إطالٌق مفهويمٌّ
ىلع كيفّيــة تصورنا لإلطالق الوجودّي لات احلــّق يف أذهاننا. إّن تصّور ٰهذا 
اإلطالق ال يستلزم أن تكون واقعّيته منعكســًة يف الهن أو أن يّتحد ذهننا 
بٰهذه الواقعية خارًجا، بل نتصّور ٰهذا اإلطالق بمعونة )انليف( بالشل اتلايل: 
أن نتصّور مفهوم )الوجود( املشــرتك، ثّم نسلب عن ذات احلّق مماثلته لسائر 
املوجودات يف املحدوديّة ويف بعض اجلهات األخرى، وىلع ٰهذا انلحو حنصل يف 
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أذهاننا ىلع تصّوٍر لات احلّق بوصفه وجوًدا مطلًقا، وتصّور الالمتنايه كٰذلك، 
فنفّكر مثاًل ونتساءل هل الفضاء متناهٍ أو غري متناهٍ؟ وٰهذا السؤال بذاته ديلٌل 
ىلع أّن يف الهــن تصّوًرا عن الالمتنايه كما أّن دليه تصّوًرا عن املتنايه، بينا 
إذا أراد الهن تصّور مصداق الفضاء الالمتنايه، أي أراد تسيد الالمتنايه 
أمامه عندما يكون ٰهذا الفضاء املجّســد ذهنيًّا غري متناهٍ واقًعا، فاألمر غري 
ممكــٍن، أّما إذا تصّور الهن الفضاء املحدود، ثــّم تعّقل مفهوم الفضاء اللّكّ 
ومفهوم املحدوديّة، ثّم حل مفهوم انليف والعدم ىلع الفضاء املحدود، فسوف 

 أن يتصّور مفهوم الفضاء الالحمدود.
ً

يكون ممكنًا ومعقوال

إّن الهن بغية إدراك وتصّور احلقائق اليّت ال يســتطيع إدراكها بشــٍل 
مبارٍش يتشــّبث بٰهذه الوســائل، أي يتوّفر ىلع تصــّوٍر معقوٍل وصحيٍح غري 

مبارٍش. ]املصدر السابق، ص 362 ـ 364[

وخالصة الكالم هو إماكن معرفة أصل وجوده - سبحانه - عقاًل، والعقل 
حيكم بوجوب معرفته من باب وجوب شكر املنعم أو حنو ٰذلك. 

المرتبة الثانية: معرفة كنه الخالق وحقيقته

ذهب أكــرث العلماء من الفالســفة واحلكماء واملتلكّمــني من اإلمامّية 
واملفّسين واملحّدثني إىل امتناع ٰهذا انلوع من املعرفة، فاإلنسان اعجٌز عن 
ّية، سواٌء عن طريق املعرفة العقلّية والبهانّية أو عن طريق 

ٰ
اكتناه الات اإلهل

 اخلالق 
ّ

املعرفه احلضورّية والشــهوديّة؛ ألنّه ال يعرف اخلالق حّق معرفته إال
نفســه، فنهاية معرفة العارفني هو عجزهم عــن املعرفة لذلات، ومعرفتهم 
باحلقيقة أنّهم ال يعرفونه، فقد روي عن رسول اهلل  أنّه قال: »إّن اهلل احتجب 
عن العقول كما احتجب عن األبصار، وإّن املأل األىلع يطلبونه كما تطلبونه 
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أنتم« ]انظر: الفيض الاكشــايّن، علم ايلقني، 38 و39[، وٰهــذه املرتبة من العلم مّما 
استأثر بها اخلالق نلفسه ولم يطلع عليها أنبياءه وأويلاءه ومالئكته املقّربني، 
ولّك ما طرحه الفالسفة واملتلكّمون والعرفاء من أدلٍّة وبراهني وجهوٍد علمّيٍة 
ّيــة إنّما يدور يف فلك املرتبة األوىل، أعي إثبات 

ٰ
كبريٍة يف جمال املعرفة اإلهل

أصل وجوده - تعــاىل - وليس اكتناه ذاته املقّدســة؛ فال بّد من اتلفكيك 
 

ّ
بني املرتبتني كما يشــري إيله قول أمري املؤمنني : »أعجَز األوهام أن تنال إال

وجوده، وحجب العقول عن أن تتخّيل ذاته« ]املجليّس، حبار األنوار، 74: 381[.

نعم، نُقل عن بعض املتلكّمني - بــل مجهورهم من غري اإلمامّية ـ القول 
ّية، ص 74؛ ابن 

ٰ
بإماكن معرفة حقيقته ســبحانه ]انظر: املقداد السيورّي، اللوامع اإلهل

أيب احلديد، رشح نهج ابلالغة، 3: 222؛ جوادي آميل، اتلفســري املوضويّع للقرآن الكريم، 2: 

ين يقولون بتحديده من اجلهات 
ّ

35[؛ كما أّن ٰهذا هو الزم مذهب املجّسمة ال

السّت، وأّن ل مقداًرا وثقاًل وحزّيًا، ويقولون بإماكن معرفته يف ادلنيا ورؤيته 
ين شّبهوه خبلقه، فصارت معرفة ذاته عندهم 

ّ
يف اآلخرة، وكٰذلك املشّبهة ال

ممكنًة، حّت قيل إّن التشــبيه من أحد عرش وجًها، ككونه - تعاىل - جسًما 
وجوهًرا وذا أعضاٍء وذا جهٍة، وغريه من جهات اتلتشــبيه ]انظر: ابن أيب احلديد، 
رشح نهــج ابلالغة، 1: 294[، بل قال بعض متلكيّم املجّسمة إنّه - تعاىل - مرّكٌب 

  من أعضاٍء ىلع حروف املعجم ]املصدر السابق 3: 227[، وأّما عقيدة أهل ابليت
فيه قائمٌة ىلع غلق ٰهذا ابلاب باللكّّية، بل اعتبار ٰهذه املعرفة حمالًة. 

واستدّل بعض املتلكّمني مّمن يرى إماكن معرفة الات بأّن وجوده - تعاىل 
- معلوٌم، وهو نفس حقيقته، فتكون حقيقته معلومًة ]انظر: املقداد الســيورّي، 
ّية، ص 74؛ جوادي آميل، اتلفســري املوضويّع للقرآن الكريم، 2: 35[. ونوقش 

ٰ
اللوامع اإلهل

فيه بأّن الوجود املعلوم هو الزائد املقول عليه وىلع غريه بالتشكيك، ال ما هو 
ّية، ص 74[.

ٰ
نفس حقيقته ]انظر: املقداد السيورّي، اللوامع اإلهل



27

معرفة الخالق بين اإلمكان العقلّي والعجز البشرّي

العدد الثالث   السنة األولى   ربيع 2018

وهناك وجوٌه أخــرى للقول بإماكن معرفــة الات، وبعضها يف احلقيقة 
شــبهاٌت حاول ابلعض طرحها نقًضا ىلع مســألة العجز عن إدراك الات، 

ونتعّرض هلا باختصاٍر اكتلايل: 

ا َجاَء ُموَس  1ـ أّن مــوس  طلب رؤيــة اهلل - تعاىل - ومعرفتــه: ﴿َولَمَّ
 

َ
َْك قَاَل لَْن تَــَرايِن َولَِكْن انُظْر إِىل

َ
نُظْر إِيل

َ
ِرِن أ

َ
َمُه َربُّــُه قَاَل رَبِّ أ

َّ
لِِميَقاتِنَا َوَك

َجبَِل َجَعلَُه َداكًّ وََخرَّ 
ْ
َلَّ َربُُّه لِل ا تَ إِْن اْســتََقرَّ َماَكنَُه فََســوَْف تََرايِن فَلَمَّ

َبَِل فَ
ْ
اجل

ُمْؤِمِننَي﴾ ]ســورة 
ْ
ُل ال وَّ

َ
نَا أ

َ
َْك َوأ

َ
فَاَق قَاَل ُســبَْحانََك ُتبُْت إِيل

َ
ا أ ُموَس َصِعًقا فَلَمَّ

األعراف: 143[، فيعلم من ٰذلك إماكن الرؤية، حيث طلب موس  ٰذلك. ]انظر: 

جوادي آميل، اتلفسري املوضويّع للقرآن الكريم، 2: 36[

اجلواب: 
أّن القرآن نىف إماكن الرؤية بقــول ﴿لَْن تََرايِن﴾، ولّما تل الرّب للجبل لم 
يطق موس ذٰلك اتلجيّل فلم تتحّقق الرؤية بل تّم نيف إماكنها، بديلل أّن اهلل أولك 
إماكن الرؤية للتجيّل للجبل برشط أن يطيق ويتحّمل، لٰكّن اجلبل مع صالبته 
، فكيف بموس ؟! فُعلم بٰذلك عدم إماكن الرؤية؛  لم يطق ٰهذا اتلجيّل وصار داكًّ

فاآلية تدّل ىلع امتناع الرؤية، واآلية ال تشري إىل مسألة إماكن معرفة الات.

2 ـ أّن الرسول األعظم وهو اإلنسان الاكمل قد بلغ إىل مقام ﴿قَاَب قَوَْسنْيِ 
ْدَن﴾ ]ســورة انلجم: 9[ بمعىن أنّه قد وصــل إىل كنه الات الربوبّية. ]انظر: 

َ
ْو أ

َ
أ

جوادي آميل، اتلفسري املوضويّع للقرآن الكريم، 2: 36[

اجلواب:
ْدَن﴾ بمعىن اكتناه الات الربوبّية، 

َ
ْو أ

َ
أنّه لم يرد تفسري مقام ﴿قَاَب قَوَْسنْيِ أ

كمــا أنّه لم يُنقل عن انلــّب  اّداعؤه ٰذلك، وهو  رغــم بلوغه ٰهذا املقام 
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 أّن املســافة بينه وبني الات الربوبّية الالمتناهية تبىق مسافًة ال 
ّ

العظيم إال
متناهية، فكما أّن جبائيل مع قربه لم يستطع أن يصل إىل ما وصل إيله انلّب 
 وقــال: »لو اقرتبت أنملًة الحرتقت« فكٰذلك انلّب  بالنســبة هلل تعاىل، 
فهناك فواصل ومسافاٌت وجوديٌّة بني املمكن واملمكن )انلّب وجبائيل( وبني 

املمكن والواجب. ]انظر: املصدر السابق[

3ـ  أّن ثّمة مقولًة تقول: لّك إنســان يــدرك الات الربوبّية هلل - تعاىل - 
بمقدار سعته الوجوديّة، وٰهذا يعي إماكن إدراك الات. ]انظر: املصدر السابق[

اجلواب: 
إن اكن املــراد من ٰهذه املقولة معرفــة الات والصفات، فهو ال يعدو أن 
 رصفًا؛ ألّن ٰذلك يبتي ىلع افــرتاض أّن اخلالق قابٌل للمقدار 

ً
يكون خيــاال

والكّم اكلشــمس القابلة للمقدار، ولّك شخٍص يقتبس من نورها وشعاعها 
ىلع حســب مقداره واستعداده؛ باعتبارها قابلًة للتجزئة واتلحليل، بيد أّن 
األمر خمتلٌف يف الات الربوبّية؛ فإنّها بســيطٌة الجــزء هلا؛ ألنّه بمجرد أن 
ّية عرفها بمقدار ســعته ومقداره فقد جزأناه 

ٰ
نقــول إّن العارف بالات اإلهل

سبحانه ]انظر: املصدر السابق[.

4 ـ أّن برهــان الصّديقني قائٌم ىلع اتلأّمل يف حقيقة الوجود، ومن خالل 
ٰذلك يمكن إثبات احلّق تعاىل؛ ولا يمكن الوصول إىل كنه الات املقّدســة. 

]انظر: املصدر السابق، ص 37[

 
ّ

اجلواب: أّن ٰهذا البهان وإن اكن يعّد أتقن الباهني ىلع وجوده سبحانه، إال
أنّه برهاٌن حصويلٌّ ال يمكن إدراك الات من خالل، بل وال من خالل الطرق 
الشهوديّة، والّس يف امتناع معرفة الات يرجع إىل عدم تناهيها وإىل بساطتها، 

فيه غري قابلٍة للتجزئة وال اتلبعيض وال اتلحّيث. ]انظر: املصدر السابق، ص 38[
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ورّس لّك ٰذلك هو انتفاء املاهّية عنــه، فهو وجوٌد خاريجٌّ حمٌض ال يمكن 
 لزم االنقالب.

ّ
حضوره يف األذهان، وإال

أّما االســتدالل ىلع عدم إمــاكن اكتناه الات املقّدســة، وعدم إماكن 
ّية واكتناهها، فبما ييل:

ٰ
اإلحاطة بالات اإلهل

1ـ قصور املتنايه املحــدود ـ زمانًا وماكنًا وذاتًا وصفاٍت ـ عن اإلحاطة 
يُطوَن بِِه   حُيِ

َ
بالالمتنــايه والالحمدود زمانًا وماكنًــا وذاتًا وصفــاٍت ﴿َوال

ًما﴾ ]سورة ٰطٰه: 110[.
ْ
ِعل

ّية وجوٌد غري 
ٰ
ّيات أّن الات اإلهل

ٰ
بيان ٰذلك: أنّه قد ثبــت يف مباحث اإلهل

حمدوٍد وال متناهٍ، وكٰذلك األمــر يف صفاته - تعاىل - أيًضا، فهو علٌم وحياٌة 
وقدرٌة مطلقٌة غري حمــدودٍة وال متناهيٍة. ويف قبال ٰهــذا الوجود الالمتنايه 
جنــد مجيع املوجودات األخرى متناهية الوجــود؛ ولا يقرص الوجود املحدود 
عن اإلحاطة بالوجود الالحمدود إحاطًة تاّمــًة، وإنّما يعرفه ويدركه ىلع حنو 
، لٰكّنه جيهل كنه ٰهذه الصفات  اإلمجــال، فهو يعلم أنّه موجوٌد اعلٌم قادٌر يحٌّ
وحقيقتهــا؛ ولا ورد عن اإلمام الصادق : »إّن العقل يعرف اخلالق من جهٍة 
توجب عليه اإلقرار، وال يعرفه بما يوجب ل اإلحاطة بصفته« ]املجليّس، حبار 
األنوار، 3: 147[، وما يوجــب ل اإلقرار هو املعرفة بأصل وجوده وصفاته، أي 

معرفته باملرتبة األوىل.

وال يقف قصور اإلنســان ىلع إدراك كنه الات الربوبّية فحسب، بل إنّه 
جيهلـ  كما يقول ابن سيناـ  حقائق املوجودات وفصوهلا احلقيقّية املمزّية هلا عن 
غريها، وإنّما يعرف لوازم األنواع وخواّصها اليّت يعّب عنها باألعراض اخلاّصة 
والعاّمة ]ابن سينا، اتلعليقات، ص 34[، فاملعرفة احلقيقّية عسريٌة إن لم تكن حمالًة، 
ه من 

ٰ
ولعّل ابن ســينا يشري بمقوتله ٰهذه إىل قول اإلمام عيلٍّ : »كيف يصف إهل



30

مجلة الدليل / 

العدد الثالث   السنة ااألولى   ربيع 2018

مقاالٌت

يعجــز عن صفة خملوٍق مثله؟« ]الريّض، نهج ابلالغة، اخلطبة 112[؛ فإذا اكن شــأن 
املحسوسات اليّت نعرفها ونتعامل معها ٰذلك، فكيف بما وراء الغيب؟! 

إذن املعرفة احلقيقية اتلاّمة متعّذرٌة يف شأن اخلالق؛ وٰذلك لقصور املقتيض 
ال خلفاء املعلوم؛ بل لشّدة ظهوره ال يمكن إدراكه كشعاع الشمس بالنسبة 

إىل انلاظر إيله.

ّية وعدم ترّكبها من أجزاٍء خارجّيٍة وال عقلّيٍة، 
ٰ
2 ـ بســاطة الات اإلهل

ي ال يمكن معه تعريفها باحلــّد املنطيّق. وبعبارٍة أخرى: لو اكن ل 
ّ

األمر ال
حدٌّ لاكن ل جنٌس وفصــٌل، فيكون ل جزٌء وهو حماٌل؛ ألنّه يلزم افتقاره إىل 
جزئــه، وجزؤه غريه فيكون مفتقًرا إىل غريه؛ ولا يســتحيل عليه الرتكيب 
مطلًقا، عقليًّــا اكن أو خارجيًّا، كما ال يمكن تعريفه بالرســم أيًضا؛ ألنّه 
تعريٌف بالعوارض، وهــو ال تعرضه العوارض، وكٰذلــك العوارض تعرض 

ّية، ص 73[
ٰ
املاهّيات وال ماهّية ل. ]املقداد السيورّي، اللوامع اإلهل

فالعقل إنّما يمكنه اكتناه املاهّيات، ويتصّورها بكنه حقائقها، ولّما اكن 
- تعاىل - ال ماهّية، فال يستطيع العقل اكتناه ذاته املقّدسة؛ إذ يمتنع ارتسام 

ني، املبدأ واملعاد، ص 132[
ّ
احلقيقة الواجبة يف األذهان. ]صدر املتأهل

3 ـ أّن معلومّية يشٍء ليشٍء بالكنــه الزمٌة ملعلويّلته ل، ويه منتفيٌة يف 
حّق الواجب تعــاىل. وٰهذا ابليان قريٌب من قــول ابلعض )ىلع مباين صدر 
 نلفس ٰذلك اليشء، 

ّ
ني(: إّن العلم بكنه حقيقــة اليشء ال حيصل إال

ّ
املتأهل

أو لعلّته، فإّن حصول اليشء نلفســه وحصول لعلّته مستلزٌم للعلم بالُكنه، 
 لُكنــه تلك احلقيقة حقيقًة؛ ألّن 

ً
وما عدا ٰهذين احلصولني فليس حصوال

احلصول احلقييّق املستلزم ملعرفة الكنه إّما حصول اليشء نلفسه أو حصول 
لعلّته. ]املصدر السابق: 135[
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4 ـ ومّما يدّل ىلع عدم إماكن مثل ٰهذه املعرفة أّن اهلل - سبحانه - عندما 
عّرف نفسه يف القرآن الكريم لعموم خلقه وخواّصهم عّرفهم بصفاته وأفعال؛ 
ي ُسئلت األنبياء عنه فلم تصفه حبٍد 

ّ
ولا ورد عن أمري املؤمنني  أنّه قال: »... ال

وال ببعٍض، بل وصفته بفعال، ودلّت عليه بآياته« ]اللكيّي، الاكيف 1: 141، ح 7[.

5 ـ انلصوص الكثرية الرصحية يف نيف إماكن املعرفة بكنه اخلالق، ويه من 
ِمِه﴾ ]سورة ابلقرة: 255[، فإذا اكنوا 

ْ
ٍء ِمْن ِعل يُطوَن بيَِشْ  حُيِ

َ
الكتاب قول تعاىل: ﴿َوال

يُطوَن بِِه   حُيِ
َ

ال حييطون بيشٍء من علمه فكيف بذاته تعاىل؟! وقول تعاىل: ﴿َوال
ُرُكْم اهلُل َنْفَسُه﴾ ]سورة آل عمران:  ًما﴾ ]سورة ٰطٰه: 110[، كما أّن قول تعاىل: ﴿َوحُيَذِّ

ْ
ِعل

28 [ يدّل ىلع ذٰلك. ]جوادي آميل، اتلفسري املوضويّع للقرآن الكريم، 2: 34 [ 

وأّما الروايات يف ٰذلك فيه ىلع طوائف:

الطائفة األوىل: الروايات انلافية إلماكن معرفة كنهه تعاىل.

وٰهذه الروايات ىلع كرثتها مطلقٌة تنيف إماكن املعرفة حّت بالنســبة إىل 
الرسول واألئّمة ، ويه نظري انلصوص اتلايلة:

 هو« 
ّ

1ـ ما ورد يف ادلاعء املروّي عن الرسول : »يا من ال يعلم ما هو إال
]الكفعيّم، املصباح، ص 349؛ األحسايّئ، عوايل الآليل، ج 4: 132[.

ي أظهر من آثار سلطانه وجالل 
ّ

2 ـ وقول اإلمام عيلٍّ : »احلمد هلل ال
كبيائه ما حــرّي مَقل العقول من عجائب قدرتــه، وردع خطرات هماهم 

انلفوس عن عرفان كنه صفته« ]الريّض، نهج ابلالغة، اخلطبة 195[.

 أنّا نعلم أنّك يحٌّ 
ّ

3 ـ وعنه  قال: »فلســنا نعلم كنــه عظمتك، إال
قّيوٌم ال تأخذك سنٌة وال نوٌم، لم ينته إيلك نظٌر، ولم يدركك برٌص« ]املصدر 

.]160 السابق: اخلطبة 
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4 ـ وعنه : »لكّت األوهام عن تفســري صفتــك... واحنست العقول 
عــن كنه عظمتك... ولّك دون ٰذلك حتبري اللغــات، وضّل هنالك اتلدبري يف 
تصاريــف الصفات، فمن تفّكــر يف ٰذلك رجع طرفه إيله حســرًيا، وعقله 

مبهوًرا، وتفّكره متحرّيًا« ]املجليّس، حبار األنوار، 95: 243، رقم 31[. 

ا. ]انظر: الريشهرّي، موسوعة العقائد اإلسالمّية، 3: 319 [ والروايات يف ٰذلك كثريٌة جدًّ

الطائفة اثلانية: الروايات انلاهية عن اتلفّكر يف ذات اهلل.

ا يف انليه واتلحذير من مســألة اتلفّكر يف ذاته العلّية،  ويه كثــريٌة جدًّ
وإيلك شطًرا من ٰهذه الروايات:

ُمنْتَىَه﴾ ]سورة انلجم: 
ْ
 َربَِّك ال

َ
 إِىل

نَّ
َ
1ـ قال رسول اهلل  يف قول تعاىل: ﴿َوأ
42[: »ال فكرة يف الرّب« ]ادلّر املنثور 7: 662 [.

2 ـ وقال : »تفّكروا يف لّك يشٍء، وال تفّكروا يف اهلل تعاىل« ]الصدوق، 
اتلوحيد: 455، رقم 2[.

3 ـ وعــن ابن عّباٍس : »دخل علينا رســول اهلل  وحنن يف املســجد 
حلق حلق، قال نلا رسول اهلل : فيم أنتم؟ قلنا: نتفّكر يف الشمس كيف 
طلعت، وكيف غربت. قال: أحسنتم! كونوا ٰهكذا، تفّكروا يف املخلوق وال 

تفّكروا يف اخلالق« ]املجليّس، حبار األنوار، 57: 348، ح 44[.

4 ـ وقال اإلمــام ابلاقر : »إيّاكم واتلفّكر يف اهلل، ولٰكن إذا أردتم أن 
تنظروا إىل عظمته فانظروا إىل عظيم خلقه« ]اللكيّي، الاكيف 1: 93، ح 7[.

5 ـ وقــال : »تكلّموا يف خلق اهلل وال تتلكّموا يف اهلل؛ فإّن الكالم يف 
 حترّيًا« ]اللكيّي، الاكيف 1: 92، ح 1[.

ّ
اهلل ال يزداد صاحبه إال
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وخالصة الكالم يف ٰهذه املرتبة هو اســتحالة تعلّق املعرفة العقلّية بذاته 
سبحانه؛ لقصور العقل البرشّي عن ٰذلك ذاتًا، وٰهذا معناه اتلفصيل بني املعرفة 
يف املرتبــة األوىل ويه معرفة وجوده، فإنّها ممكنٌة، وبني املعرفة يف ٰهذه املرتبة 
ويه معرفة ذاته، فإنّها غري ممكنٍة، وٰهذا هو ما أشار إيله اإلمام الصادق  بقول: 
»إّن العقــل يعرف اخلالق من جهٍة توجب عليه اإلقرار، وال يعرفه بما يوجب 
ل اإلحاطــة بصفته... فإن قالوا فكيف يكلّف العبد الضعيف معرفته بالعقل 
اللطيــف، وال حييط به؟ قيل هلم إنّما لكّف العبــاد من ٰذلك ما يف طاقتهم أن 
يبلغوه، وهو أن يوقنوا به ويقفوا عند أمره ونهيه، ولم يكلّفوا اإلحاطة بصفته، 
كما أّن امللك ال يكلّف رعّيتــه أن يعلموا أطويٌل هو أم قصرٌي، وأبيض هو أم 
أســمر، وإنّما يكلّفهم اإلذاعن لسلطانه، واالنتهاء إىل أمره. أال ترى أّن رجاًل 
 لم 

ّ
لو أىت باب امللك، فقال: أعرض عيّل نفســك حّت اتقّص معرفتك، وإال

أسمع لك اكن قد أحّل نفسه بالعقوبة... فكذا القائل إنّه ال يقّر باخلالق سبحانه 
حّت حييط بكنهه متعّرٌض لســخطه... فإن قالوا: أوليس قد نصفه؟ فنقول هو 
العزيز احلكيم اجلواد الكريم؟ قيل هلم لّك ٰهذه صفات إقراٍر، وليست صفات 
إحاطٍة، فإنّا نعلم أنّه حكيــٌم، وال نعلم بكنه ٰذلك منه، وكٰذلك قديٌر وجواٌد 
وســائر صفاته، كما قد نرى السماء، فال ندري ما جوهرها، ونرى ابلحر وال 
ندري أين منتهاه، بل فوق ٰهذا املثال بما ال نهاية ل، وألّن األمثال لكّها تقرص 

عنه، ولٰكّنها تقود العقل إىل معرفته« ]اجلعيّف، اتلوحيد، ص 118[.

المرتبة الثالثة: معرفة صفات الخالق

اهات ]انظر: 
ّ

ّية إماكنًا واســتحالًة ثالثة ات
ٰ
يوجد يف معرفة الصفات اإلهل

ّيات، ص 87[:
ٰ
سبحاين، اإلهل

ــاه األّول: اتلعطيل وعدم إماكن املعرفــة؛ ألّن لّك صفٍة نتصّورها فإنّنا 
ّ

االت
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نستوحيها من خملوٍق؛ ألنّنا نتعامل مع املخلوقات مبارشةً، فإذا عددنا اخلالق بٰهذه 
الصفة أيًضا فقد اعرتفنا بوجود صفٍة مشرتكٍة بني املخلوق واخلالق، وذات اهلل - 

ٌء﴾ ]سورة الشورى: 11[. تعاىل - ال يمكن تشبيهها بأّي خملوٍق ﴿لَيَْس َكِمثِْلِه يَشْ

وعن اإلمام ابلاقر : »لّك مــا مزّيتموه بأوهامكم يف أدّق معانيه خملوٌق 
مصنوٌع مثلكم، مردوٌد إيلكم« ]املجليّس ، حبار األنوار، ج 66، ص 293[، وبالرغم 
اهـ  من ورود صفاته يف القرآن اكلعليم والقدير 

ّ
ـ حســب أصحاب ٰهذا االت

وحنوها، ولٰكن علينا أن جنّرد ٰهذه األسماء من املعاين اليّت حتصل يف أذهاننا، 
فمعاين ٰهذه األلفاظ يف أذهاننا يه عني ما نشتّقه من املخلوقات، أّما املعاين 
الواقعّية فيعرفها اهلل - تعاىل - فقط، وٰهذا هو مذهب املعّطلة، فهم يثبتون 
أصــل الصفة ولٰكّنهم يفّسونهــا بالضّد منها، فالعلــم يعي عدم اجلهل، 
والقدرة عدم العجز وٰهكذا، وعليه فــإّن معرفة كنه الصفات غري ممكٍن، 

وإنّما نعرف أضدادها فقط ال أكرث.

ــاه اثلاين: إماكن املعرفــة لٰكن مع التشــبيه، بمعىن قياس الات 
ّ

 االت
املقّدسة ىلع اإلنســان يف كيفّية االتّصاف بٰهذه الصفات، وٰهذا هو مذهب 
املشّبهة، فهم جُيرون الصفات ىلع اهلل  باملعاين املرتكزة يف أذهان انلاس من 
اه، فإنّه يمكن معرفة كنه الصفات 

ّ
دون أّي ترّصٍف فيها، وحسب ٰهذا االت

ّية.
ٰ
ّية كما اكن يقول به املشّبهة واملجّسمة يف معرفة كنه الات اإلهل

ٰ
اإلهل

ــاه اثلالث: القول بإمــاكن املعرفة لٰكن مع اتلزنيه وعدم التشــبيه 
ّ

االت
واتلجســيم، وٰهذا ما ذهبت إيله االمامّية. ومنشأ اإلشاكيّلة اليّت ىلع أساسها 
اهات يكمن يف كيفّية تكييــف انطباق مثل ٰهذه املفاهيم 

ّ
وجــدت ٰهذه االت

والصفــاتـ  اكلعلــم واحلياةـ  ىلع املصــداق الواجب الالمتنــايه وهو اهلل 
ســبحانه، وىلع املمكن املتنايه يف آٍن واحٍد، وقد تفّصت نظرّية اإلمامّية من 
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ٰهذه اإلشاكيّلة بأّن ٰهذه الصفات واملفاهيم وإن اكنت مشرتكًة ىلع حنو االشرتاك 
 أّن االختالف واقٌع يف املصداق، فالواجب بالات ال مشارك ل يف 

ّ
املعنوّي، إال

يشٍء من ٰهذه املفاهيم من حيث املصداق، بمعىن أّن ٰهذه املفاهيم والصفات ـ 
اكلعلم واحلياة والقدرةـ  مصداقها يف الواجب هو عني الواجب تعاىل، فيه غري 
زائدةٍ عليه، بينما يه يف املمكنات زائدٌة عليها، وأيًضا مصداقها يف الواجب 
غري متناهٍ وال حمدوٍد، بينما يف املمكنات متناهٍ وحمدوٌد ومشوٌب بانلقص والعدم. 
]انظر: الطباطبايّئ، نهاية احلكمة )بتعليقة الفيايض( 4: 1101، الفصل الســابع من املرحلة اثلانية 

عرشة؛ مصباح يزدي، تعليقٌة ىلع نهاية احلكمة، ص 437[

فينبيغ إذن اتلميزي جّيًدا بني اعلــم املفاهيم واعلم املصاديق، ورّبما اكن 
أحد معاين إخراجه - ســبحانه - عن حّدي اتلعطيل والتشــبيه وســلوك 
الرصاط الســوّي يف املعرفة اتلوحيديّة هو أّن املفهوم معلوم لإلدراك البرشّي 

عب االشرتاك املعنوّي، لٰكّن املصداق جمهول الكنه. 

ّية وثبوتها لذلات املقّدسة وإن اكن 
ٰ
وعليه، فإّن أصل إدراك الصفات اإلهل

ثابتًا ومّما يطال اإلدراك البرشّي، ولٰكّنه إدراٌك للمفهوم اللّكّ للصفات، وأّما 
إدراك تلك الصفات ىلع حقيقتها وكنهها فمتعّذٌر بل حماٌل ]مصباح يزدي، تعليقٌة 
ىلع نهاية احلكمــة، ص 406[؛ خلروجها عن قدرة اإلدراك العقيّل بناًء ىلع مذهب 

اإلمامّية من عينّية الصفات مع الات، وحينئٍذ تأت مجيع األدلّة الســابقة يف 
اد الات والصفات، كما أّن اإلدراك اللّكّ 

ّ
امتناع معرفة الات هنا أيًضا الحت

للصفات مقّيٌد بقيدين:

األّول، اتلزنيه عن التشبيه واتلجسيم. واثلاين، اإلطالق والالحمدوديّة يف 
ثبوتها للحّق سبحانه؛ وٰذلك ألّن الصفات بالنسبة إيله  ال ختلو من حمدوديٍّة، 
؛ ألّن لّك مفهوٍم مســلوٌب عن غريه  وهو - تعاىل - أعظم من أن حييط به حدٌّ



36

مجلة الدليل / 

العدد الثالث   السنة ااألولى   ربيع 2018

مقاالٌت

منعزٌل عّما ســواه، وٰهذا ال يالئم اإلطالق الاّت حلقيقة الواجب وصفاته؛ 
ولٰهذا يتوّسل العقل إىل رفع ٰهذه انلقيصة بيشٍء من انلعوت السلبّية تزنيًها، 
ككونه - تعاىل - أكب من أن يوصــف وأعظم من أن حييط به تقييٌد؛ ولا 
فإّن انلّب واألئّمة  عندما يبّينون ٰهذه الصفات واملفاهيم يُقرنونها دائًما بلفظ 
اتلزنيه عن املشــابهة لصفات املخلوقني، وأنّه - تعــاىل - اعلٌِم ال كعلمنا، 
ٌء﴾ ]ســورة  وقادٌر ال كقدرتنا، وٰهذا معىن قول اهلل تعاىل: ﴿لَيَْس َكِمثِْلِه يَشْ
الشــورى: 11[. ]انظر: الطباطبايّئ، املزيان يف تفســري القرآن، ج 8: 57؛ مصباح يزدي، املنهج 

﴾ ]سورة انلحل:  ىلْعَ
َ ْ
َمثَُل األ

ْ
اجلديد يف تعليم الفلسفة، ص 424[، وقول تعاىل: ﴿َوهلِلِ ال

َحٌد﴾ ]سورة اإلخالص: 4[.
َ
ُ ُكُفًوا أ

َ
60[، وقول تعاىل: ﴿َولَْم يَُكْن ل

وقد دلّت ىلع ٰذلك الروايات أيًضا، وإيلك بعض انلصوص منها:

 بما وصف به نفســه، 
ّ

1ـ قال اإلمام الرضا : »إّن اخلالق ال يُوصف إال
ي تعجز احلواّس أن تدركــه، واألوهام أن تنال، 

ّ
وكيف يوصــف اخلالق ال

واخلطرات أن حتّده، واألبصار عن اإلحاطة به، جّل عّما يصفه الواصفون... 
َحٌد﴾« 

َ
ُ ُكْفًوا أ

َ
ْ َولَْم يَُكــْن ل

َ
والواصفــون ال يبلغون نعته، ﴿لَــْم يَِلْ َولَْم يُودل

]األربيّل، كشف الغّمة 3: 176[.

2 ـ وقال أمري املؤمنني : »ليســت ل صفــٌة تنال، وال حدٌّ ترضب ل 
فيه األمثال، لكَّ دون صفاته حتبري اللغات، وضّل هناك تصاريف الصفات، 
وحار يف ملكوته عميقات مذاهب اتلفكري، وانقطع دون الرســوخ يف علمه 
جوامع اتلفسري، وحال دون غيبه املكنون حجٌب من الغيوب، تاهت يف أدن 

أدانيها طاحمات العقول يف لطيفات األمور« ]اللكيّي، الاكيف 1: 134، رقم 1[.

وقد وردت نصوٌص تأمر باتلوّقف ىلع ما وصف اهلل به نفســه يف القرآن 
وعدم تاوز ٰذلك، مثل قول اإلمام عيلٍّ  لرجٍل سأل أن يصف ل رّبه:
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»فانظر أيّها الســائل، فما دلّك القرآن عليه من صفته فائتمَّ به واستضئ 
بنور هدايته، وما لكّفك الشــيطان علمه مّما ليس يف القرآن عليك فرضه، 
وال يف ســّنة انلّب وأئّمة اهلدى أثره، فل علمه إىل اهلل ســبحانه، فإّن ٰذلك 

منتىه حّق اهلل عليك« ]الريّض، نهج ابلالغة، اخلطبة 91[. 

وقال اإلمام احلســني : »أصف إليٰه بما وصف به نفسه، وأعّرفه بما 
عّرف به نفسه: ال يُدرك باحلواّس، وال يقاس بانلاس« ]الصدوق، اتلوحيد، ص 80[.

وخالصة ابلحث يف ٰهــذه املرتبة يه إماكنّية معرفة صفاته - تعاىل - من 
حيث املفهــوم دون احلقيقة واملصداق، فال اســتحالة عقلّية يف ٰذلك لٰكن 

برشط اتلزنيه. 

المرتبة الرابعة: معرفة فعل الخالق

قّسم القرآن الكريم فعل اهلل سبحانه ـ وهو لّك ما سواه ـ إىل قسمني كما 
ُمتََعاِل﴾ ]سورة الرعد: 9[.

ْ
َكِبرُي ال

ْ
َهاَدِة ال َغيِْب َوالشَّ

ْ
يف قول تعاىل: ﴿اَعلُِم ال

1ـ ما يتعلّق بعالم الغيب.

2 ـ ما يتعلّق بعالم الشهادة، أي: اعلم الطبيعة واعلم املحسوسات.

وللفالسفة تقسيٌم آخر لعالم الوجود هو:

1ـ اعلم العقل.

2 ـ اعلم املثال.

3 ـ اعلم املاّدة.

ويندرج األّول واثلاين حتت اعلم الغيب.
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 والســؤال املطروح هو: هل أّن فعل اهلل - تعاىل - بأقسامه السالفة قابٌل 
لإلدراك واملعرفة البرشّية أو ال؟

واجلــواب ىلع ٰذلك باإلجياب، فإّن املعرفــة البرشّية يمكن هلا أن تعتمد 
أربعة طرٍق يف ٰذلك: 

األّول: الطريــق احليّسّ واتلجريــّب ملعرفة اعلم الطبيعــة واملاّدة )اعلم 
الشهادة(، وكتب الطبيعّيات القديمة واحلديثة والكشوفات العلمّية احلديثة 

خري شاهٍد ىلع إماكنّية مثل ٰهذه املعرفة.

اثلاين: الطريق العقــيّل واتلحلييّل ملعرفة اعلم العقول واملثال، وتشــهد 
إلماكنّية مثل ٰهذه املعرفة كتب الفالســفة يف حتليــل اعلم العقول الطويّلة 

والعرضّية واعلم املثال. 

اثلالث: الطريــق انلقيّل ملعرفة اعلم الغيب، والكتاب والســّنة ناطقان 
بإماكنّية مثل ٰهذه املعرفة من خالل اآليات والروايات اليت تفتح آفاق العقل 

البرشّي ىلع نوافذ الغيب وما وراء الطبيعة. 

الرابع: الطريق الشــهودّي ملعرفة اعلم الغيب، وٰهذا ما تشهد به تارب 
األنبياء الوحيانّية وتارب األويلاء والعرفاء.

وال شّك يف اختالف درجة املعرفة ومستواها يف لّك واحٍد من ٰهذه الطرق 
حبســب ذات الطريق وحبســب الســالك فيه، فالطريق احليّسّ رغم تطّوره 
 أّن ثّمة غوامض 

ّ
وتقّدمه واكتشــافه للكثري من أرسار اخللقــة والوجود، إال

علمّيًة ليس فيها للعلم احلديث تصّوٌر فضاًل أن يكون ل فيها تصديٌق.

وىلع لّك حاٍل، فإّن املعرفــة بعالم اخللق وفعل اخلالــق متفاوتٌة، فرّبما 
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تكون تفصيلّيًة يف بعض املوارد، ورّبما تكون إمجايّلًة واعّمًة يف موارد أخرى، 
 أّن أصل املعرفة بشٍل اعمٍّ ويف 

ّ
ورّبما تكون منعدمًة أصاًل يف موارد ثاثلٍة، إال

أكرث املوارد ممكٌن ومتحّقٌق؛ ولا أمر - سبحانه - يف كتابه بانلظر يف اآليات 
اآلفاقّية واألنفسّية، فإّن األمر بٰذلك فرع إماكن املعرفة املأمور بها.

ثانًيا: األدوات المعرفّية لمعرفة الخالق
ّيــة املمكنة منها واملحالة، فال بد 

ٰ
بعد أن وقفنا ىلع مراتب املعرفة اإلهل

من ابلحث حينئٍذ عن األدوات املعرفّيــة يف تلك املراتب، وكما أرشنا آنًفا 
فإّن أدوات املعرفة اليّت تمّكن اإلنســان من معرفة املجهول يمكن تلخصيها 
يف أداتني رئيســيّتني يه العقل واحلّس، واحلّس بدوره يمكن تقســيمه إىل 
قسمني: احلّس الظاهر وهو يشمل احلواّس اخلمس واتلجربة، ويدخل كٰذلك 
يف ٰهذا القســم انلّص، واحلّس ابلاطّي ونعي به املشاهدة القلبّية، وقد نّبه 

القرآن الكريم إىل طريقني للوصول إىل معرفة اخلالق هما:

1ـ الطريق اآلفايّق 

2 ـ الطريق األنفيّس

يِهْم آيَاتِنَا يِف اآلفَاِق َويِف  وأشار إىل ٰهذين الطريقني يف قول تعاىل: ﴿َســُرِ
ٍء َشِهيٌد﴾  نَُّه ىلَعَ لُكِّ يَشْ

َ
َولَْم يَْكِف بَِربَِّك أ

َ
َقُّ أ

ْ
نَُّه احل

َ
َ لَُهْم أ ْنُفِســِهْم َحتَّ يَتَبَنيَّ

َ
أ

نُفِســُكْم 
َ
ُموقِِننَي  َويِف أ

ْ
رِْض آيَاٌت لِل

َ
]ســورة فّصلت: 53[، وقول تعاىل: ﴿َويِف األ

وَن﴾ ]سورة الاريات:20 و21[. فَاَل ُتبرِْصُ
َ
أ

واملراد باألوىل: انلظر يف اآلثار واآليات اآلفاقّية، أي يف الظواهر الكونّية، 
لالهتداء من خالهلا إىل معرفة اخلالق وأســمائه وصفاته ككونه حيًّا وقادًرا 

واعلًما ومالاًك لّل يشٍء وخالًقا ل.

واملراد باثلانية: انلظر يف اآليات األنفسّية وأرسار خلقة انلفس اإلنسانّية 
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وكوامنهــا ويف أرسار خلقة ابلدن اإلنســايّن أيًضا وكوامنــه؛ وعليه يكون 
نُفِسُكْم﴾ أي يف وجودكم بشطريه املاّدّي والرويّح. ]انظر: 

َ
املراد بقول: ﴿َويِف أ

الطباطبايّئ، املزيان يف تفسري القرآن، ج 6: 171[

وقد وردت أحاديث كثريةٌ تؤّكد أهّمّية املعرفة األنفســّية وتشري إىل العالقة 
واتلالزم بني معرفة انلفس ومعرفة الرّب، ومنها ما ورد عن أمري املؤمنني : »من 
عرف نفسه عرف رّبه« ]اآلمدّي، غرر احلكم، 7946[. وكٰذلك ورد عنه: »عجبت ملن 

جيهل نفسه كيف يعرف رّبه؟« ]اللييّث الواسطّي، عيون احلكم واملواعظ، ص 329[.

ويف ضوء ٰذلك فإّن السري األنفيّس أنفع من السري اآلفايّق، كما يدّل عليه 
قول أمري املؤمنني : »املعرفة بانلفس أنفع املعرفتني«، ولعّل السبب هو أحد 
أمرين كما ذهب إيله الطباطبايّئ حيث يقــول: »إّن انلظر إىل آيات انلفس 
ال خيلــو من اتلعّرف ىلع ذات انلفس وقواها وأدواتها الروحّية وابلدنّية، وما 
يعرضها من االعتدال يف أمرها أو طغيانها أو مخودها، وكٰذلك معرفة امللاكت 
الفاضلة أو الرذيلة، واألحوال احلســنة أو الســيّئة اليّت تقارنها. واشــتغال 
اإلنســان بمعرفة ٰهذه األمور واإلذاعن بما يلزمها ال ينفّك من أن يعرف به 
ادلاء وادلواء من قريٍب، فيشتغل بإصالح الفاسد منها وااللزتام بصحيحها، 
خبالف انلظر يف اآليات اآلفاقّية، فإنّه وإن داع إىل إصالح انلفس وتطهريها 
من سفاســف األخالق ورذائلها، وحتليتها بالفضائل الروحّية، لٰكّنه ينادي 

ٰللك من ماكٍن بعيٍد!

وهناك معىًن آخر أدّق مســتخرٌج من نتائج األحبــاث احلقيقّية يف علم 
انلفــس، وهو أّن انلظر يف اآليات اآلفاقّية واملعرفــة احلاصلة من ٰذلك نظٌر 
فكريٌّ وعلٌم حصويلٌّ خبالف انلظر يف انلفس وقواها وأطوار وجودها واملعرفة 



41

معرفة الخالق بين اإلمكان العقلّي والعجز البشرّي

العدد الثالث   السنة األولى   ربيع 2018

، واتلصديق الفكرّي حيتاج  املتجلّية منها، فإنّه نظٌر شهوديٌّ وعلٌم حضوريٌّ
يف حتّققه إىل نظم األقيسة واستعمال الباهني، وهو باٍق ما دام اإلنسان متوّجًها 
إىل مقّدماته غري ذاهٍل عنها وال مشــتغٍل بغريها؛ وٰللك يزول العلم بزوال 
اإلرشاف ىلع ديلله، وتكرث فيه الشبهات ويعرتيه االختالف. وٰهذا خبالف 
العلم انلفسايّن بانلفس وقواها وأطوار وجودها، فإنّه من العيان، فإذا اشتغل 
اإلنسان بانلظر إىل آيات نفسه، وشــاهد فقرها إىل رّبها، وحاجتها يف مجيع 
أطوار وجودها، وجد أمًرا عجيبًا؛ وجد نفســه متعلّقًة بالعظمة والكبياء، 
مّتصلًةـ  يف وجودها وحياتها وعلمها وقدرتها وسمعها وبرصها وإرادتها وحّبها 
 من 

ً
 وكماال

ً
 وجالال

ً
وســائر صفاتها وأفعاهلا ـ بما ال يتناىه بهاًء وسناًء ومجاال

الوجود واحلياة والعلم والقدرة، وغريها من لّك كماٍل« ]انظر: الطباطبايّئ، املزيان 
يف تفسري القرآن، ج 6: 170 ـ 175[.

وقد ُروي عن عبــد األىلع عن الصادق  قال: »ومن زعم أنّه يعرف اهلل 
حبجــاٍب أو بصورٍة أو بمثــاٍل فهو مرشٌك؛ ألّن احلجــاب والصورة واملثال 
غريه، وإنّما هو واحٌد موّحــٌد، فكيف يوّحد من زعم أنّه يوّحد بغريه، إنّما 
عــرف اهلل من عرفه باهلل، فمن لم يعرفه به فليس يعرفه إنّما يعرف غريه« 

]اآلمدّي، غرر احلكم، ص 7856[.

وعليه، فإّن انلظر يف آيات األنفس أنَفس وأىلغ قيمًة، وأنّه هو املنتج حلقيقة 
املعرفة فحســب، وىلع ٰهذه فعّده إيّاها أنفع املعرفتني، ألّن العاّمة من انلاس 
قارصون عن نيلها، وقد أطبق الكتاب والسّنة وجرت السرية الطاهرة انلبوّية 
وســرية أهل بيته الطاهرين ىلع قبول من آمن بــاهلل عن طريق انلظر اآلفايّق، 
وهو انلظر الشائع بني املؤمنني، فالطريقان نافعان مجيًعا لٰكّن انلفع يف طريق 

انلفس أتّم وأغزر. ]انظر: الطباطبايّئ، املزيان يف تفسري القرآن، ج 6: 170 ـ 175[
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مقاالٌت

النتيجة والخاتمة

1ـ اتّضح مّما ســبق رضورة اتلفصيل يف معرفــة اهلل بني مراتب املعرفة 
ّية، فبعضها ممكٌن بــل واجٌب حبكم العقل، ويه املرتبة األوىل - أعي 

ٰ
اإلهل

معرفة أصل وجوده - وكٰذلك املرتبة اثلاثلة والرابعة )معرفة صفاته ومعرفة 
أفعــال(، وبعضها ممتنٌع عقــاًل ويه املرتبة اثلانية )معرفــة الات(، وٰهذه 
ّية 

ٰ
املعرفة ممتنعٌة عقاًل ونقاًل كما تقّدم، فاإلمــاكن والعجز يف املعرفة اإلهل

يدور يف فلك ٰهذه املراتب األربع جواًزا ومنًعا. 

2 ـ أّن املعرفة اآلفاقّية واألنفسّية هما نواعن من املعرفة للواجب تعاىل، 
واملعرفة احلاصلة من انلظر يف آيات األنفس أنفع من اآليات اآلفاقّية.
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مقاالٌت
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الخالصة
حاونلا يف ٰهذا املقال أن نســلّط الضوء ىلع أهم اجلوانب ملســألة املعرفة 
الفطرّية باهلل، وبعد معاجلة املوضوع تارخييًّا ورصد تطّور املســألة مع ميّض 
الزمان، تطّرقنا إيلها من وجهة نظر انلّص ادليّي وحبثنا القيمة املعرفّية لٰهذا 
انلوع من املعرفة، واتلقارير املختلفــة يف دالتلها يف إثبات وجود اإلٰل عند 
املفّكرين اإلســالمّيني والغربينّي واإلشاكالت املوّجهة إيلهم. وبناًء ىلع نتائج 
ٰهذا املقال، فــإّن اتلقارير الغربّية لبهان الفطرة تعاين من بعض املشــالك 
املعرفّية اليّت اعجلها املفّكرون املسلمون بعد أن حبثوها بدّقٍة، وقّدموا تقارير 
ختلو منها؛ وٰللك يمكن اتلمّســك بالفطرة بوصفها طريًقا إىل معرفة اإلٰل 

وإثبات وجوده.

)*( روح اهلل املوسوي، إيران، طالب دكتوراه يف قسم الفلسفة، جامعة طهران.
s.r.moosavi@ut.ac.ir 

المعرفة الفطرّية.. حقيقتها ونحو 
داللتها على وجود اإلله

د. سّيد روح هللا الموسوي*
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مقاالٌت

املفردات ادلاليّلــة: نظرّية الفطــرة، املعرفة الفطرّية، العلــم احلضورّي، آية 
الفطرة، آية امليثاق، إثبات وجود اإلٰل، برهان اإلمجاع العاّم.

المقّدمة

أّكدت انلصوص ادلينّيــة ىلع فطرّية ادلين، ال ســيما فطرّية اتلوحيد، 
حبيث تشري بعض الروايات إىل أنّه لو لم يكن ادلين فطريًّا، ولو لم يقع امليثاق 
َحٌد َربَّه  ]اللكيي، الاكيف، ج 2، ص 13[. ومن جانٍب آخر، 

َ
يف اعلم الّر، لَمْ  َيْعرِْف  أ

يعّد حبث الفطرة من املوضواعت املشــرتكة اليّت تعــىن بابلحث يف خمتلف 
فروع العلوم اإلنسانّية واإلسالمّية، كتفسري القرآن الكريم وعلم الالهوت 
 ،)Psychology( )(، وعلم انلفس )الســيكولوجياTheology( )اثليولوجيا(
 )Sociology( )والعلــوم الرتبوّية، وعلــم االجتمــاع(*)  )السوســيولوجيا
]أبوتــرايب، پيش نيازهای مفهوم شناســانه »نظريــه ی فطــرت«، ص 8[. ونظًرا الرتباط 

نظرّية الفطرة حبقل معرفة اإلنســان )األنرثبولوجيا(؛ فــإّن هلا تأثرًيا كبرًيا 
ىلع العلوم اإلنســانّية. يكيف يف تلية أهّمّية ٰهذا ابلحث أّن يعتب األســتاذ 
 مطّهــري نظرّية الفطرة مبدأ املبادئ )املبدأ األّم( تارًة ]مطهري، جمموعه ی آثار،

ج 2، ص 39[، وعّدها مسألًة مصريّيًة من بني املعارف اإلسالمّية األخرى تارًة 

أخرى ]مطهری، نقدی بر ماركسيســم، ص 298[ وأبدى أسفه لعدم وجود دراساٍت 
تويل ٰهــذا ابلحث أهّمّيًة خاّصــًة يف خمتلف حقول العلوم اإلســالمّية من 
اتلفســري وعلوم احلديث والفلسفة ]املصدر السابق[. سنحاول إلقاء الضوء ىلع 

خمتلف أبعاد ٰهذه املسألة اهلاّمة بقدر مقتضيات املقالة.

ما هو اّلي يصنع حقيقة اإلنســان؟ املجتمــع أو الفطرة؟ راجع كتاب "جامعه و تاريخ" بقلم   )*(
مة الطباطبايّئ 

ّ
الشــهيد مطهري، منشورات صدرا، ص 105 و 106. بدوره، يُرجع السّيد العال

القارئ یف كثرٍي من ابلحوث االجتماعّية إىل الفطرة مثل العدالة والفطرة، املالكّية والفطرة، 
احلّرّية والفطرة، نظرّية االستخدام والفطرة و ...
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التطّور التاريخّي للبحث

بلحث الفطرة واملعرفة الفطرّية تاريٌخ عريٌق اكتلاريخ املكتوب لإلنسان. 
فمنهج سقراط )469 ق. م - 399 ق. م( يف املعرفة اليّت يعتب فيها سقراط نفسه 
بمزنلة قابلة األفــاكر، وكٰذلك نظرّية اتلذّكر األفالطونّية، كالهما نظرّيتان 
 وأقّر - بشٍل أو بآخر - باملعرفة الفطرّية، 

ّ
يف الفطرة، ولم نعرث ىلع مفّكٍر إال

)John locke( ين ينكرونها برصاحــٍة. فأمثال جون لــوك
ّ

 حّت أوٰلــك ال
الفطرّيــة  واتلصديقــات  اتلصــّورات  نــىف  ي 

ّ
ال م(   1704 م–   1632(  

)David Hume( يف الهــن وشــّبهه بصفحــٍة بيضــاء، وديفيــد هيــوم 
ي رفض اتلصّورات الفطرّية منطلًقا من نظرّيته يف 

ّ
 )1711 م – 1776 م(، ال

االنطبااعت واتلصّورات، لكّهم يقّرون باملعرفة الفطرّية بشــٍل غري مبارٍش. 
]اميد، نظريه فطرت، ص 193 - 243[

أّمــا بالنســبة إىل فطرّيــة معرفــة اإلٰل يف الغرب، فــرّصح بها بعض 
 ،)215  -  150( اإلســكندرايّن  لكمــن  أمثــال  املســيحّيني  الفالســفة 
)Boethius( وبويثيــوس ،)354م – 430م(  )Augustinus( وأوغســطني 
)480-524م( ]املصدر الســابق[، واســتند بعضهم أمثــال هربرت ترشبري 
اكمبيــج  وأفالطونيــو  م(،   1648  – م   1583  (  )Herbert Cherbury(
)Hugo Grotius( وغروتيوس ،)أواسط القرن 17( )Cambridge Platonists( 
 )1583 م – 1645 م( وكثــرٌي مــن املتلكّمني املشــهورين من املدرســتني 
الاكثويلكّية والبوتســتانتّية؛ إىل برهان اإلمجاع العــاّم إلثبات وجود اهلل، 
وٰهذا البهان يشــبه كثرًيا برهان الفطرة املوجود يف الرتاث اإلســاليّم. ]حممد 

رضایي، اهليات فلسىف، ص 360[
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مقاالٌت

 أّن احلكماء 
ّ
وىلع الرغم من أّن القرآن الكريم قد رّصح بفطرّية ادلين(*) إال

املسلمني ومع ترصحيهم بفطرّية بعض األمور – اكلفارايّب )260 ـه- 339ه( 

ي اعتقــد بفطرّية امليل إىل انلظم واحلياة االجتماعّيــة(**) ]الفارايّب، كتاب 
ّ

ال

احلروف، ص 142[ - لم يعاجِلوا نظرّية الفطرة بوصفها مســألًة فلسفّيًة مستقلًّة 

ين حبثوها وبيّنوها 
ّ

حــّت ظهور إخوان الصفا يف القرن اثلالث اهلجــرّي، ال

، إذ ذهبوا إىل القول برضورة  يف مواضع متعّددٍة ألّول مّرٍة يف كتاٍب فلســيفٍّ

ّية. ]غفوری نژاد، 
ٰ
فطرّية معرفة اهلل وامليل إيله؛ ألّن ٰذلك مقتىض احلكمة اإلهل

تطور تاريیخ نظريه ی فطرت، 101[

ومع أن ابن سينا )370  ـه- 427 ه( لم يتطّرق يف آثاره الفلسفّية إىل املعرفة 

 أّن آثاره العرفانّية لم ختل من اإلشارة إىل ٰهذه املسألة، نظري 
ّ

الفطرّية باهلل إال

ما نستشّفه من مباحث )مناســبة انلفس مع العوالم العايلة((***) ]ابن سينا، 

اإلشارات واتلنبيهات، ص 141[ و)رسيان العشق يف مجيع اهلوّيات((****)  ]ابن سينا، 

رسائل ابن سينا، ص 373 - 396[. 

ويمكننا إدراك امليل الفطرّي هلل عند شيخ اإلرشاق السهروردّي )549 ـه

- 586 ه( عن طريق ما عرضه من عشــق األنوار الســافلة لألنوار العايلة 

يُن  ِق اهلِل َذلَِك ادلِّ
ْ
ل

َ
يِن َحِنيًفا فِْطَرَه اهلِل الَّيِت َفَطَر انلَّــاَس َعلَيَها اَل َتبِْديَل خِل قِــْم وَْجَهَك لِلِّ

َ
}فَأ  )*(

 يْعلَُموَن{ ]سورة الروم: 30[.
َ

كرَثَ انلَّاِس ال
َ
َقيُِّم َولٰكنَّ أ

ْ
ال

)**( نّصه: »... ملا يف فطرة اإلنسان من حتّري الرتتيب  وانلظام يف لّك يش ٍء«.
)***( يقول الشــيخ الرئيس يف املصدر املذكور: »وانلفوس الســليمة الّــيت يه ىلع الفطرة... إذا 
ســمعت ذكًرا روحانيًّا يشــري إىل أحوال املفارقات... أصابها وجٌد مبٌح مع ّلٍة مفرحٍة يفيض 

ٰذلك إىل حريٍة ودهٍش«.
)****( طرح ابن ســينا ٰهذا ابلحث يف فصٍل عنوانه: »يف ذكر رسيان قّوة العشق یف لّك واحٍد من 

اهلوّيات«.
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تارًة(*) ]الســهروردّي، كتاب اتللوحيــات، ص 136 -137[، وتــارًة أخرى عن طريق 
حّب الكمال املكنون يف لّك املوجودات، ومن بينها حّب اإلنسان هلل سبحانه 
وتعاىل ]الســهروردّي، جمموعه ی مصّنفــات،ج 3، ص 329[، غري أنّه لم يول اهتماًما 
ا باملعرفة الفطرّية باهلل سبحانه ]غفوری نژاد، تطور تاريیخ نظريه فطرت، 105[. خاصًّ
أّما ابن عــريب )558  ـه- 638 ه( فقد عّرف مفهوم الفطرة وفق نظرّيته 
يف الوحدة الشخصّية للوجود ]املصدر السابق[. ولشّدة اعتقاده باملعرفة الفطرّية 
باهلل، رتّب عليها آثاًرا دنيوّيًة وأخروّيًة مثل وجوب صالة اجلنازة ىلع أطفال 
الاكفرين ]ابن عــريب، الفتوحات املّكّيــة، ج 1، ص 536[، وانقطــاع العذاب عن 

املرشكني يف اآلخرة. ]املصدر السابق[
ني الشــريازّي )980  ـه- 1050ه( 

ّ
ويف ضوء القرآن الكريم اعتقد صدر املتأهل

باملعرفة الفطرّية باهلل تعاىل، إذ اســتدّل عليها حباالت اإلنســان يف الشــدائد 
واملصائب. وقّدم بيانًا فلســفيًّا لكيفّية حصول ٰهذه املعرفــة الفطرّية أو لّميتها 
إّما طبــق نظرّيته يف بيان اإلدراك حبضور مرتبٍة من وجــود املدرَك عند املدرِك، 
أو وفــق رؤيته اخلاّصة حول حقيقة مبدإ العلّّية )إرجاع العلّية إىل التّشــؤُّن(، 
 صدرا يثبت العلم احلضورّي البســيط لإلنســان - بل 

ّ
ونتيجــة ذٰلك أّن املال

ني، احلكمــة املتعايلة، 
ّ
 لــّل املوجودات - بالعلّــة املفيضة )اهلل تعــاىل( ]صدراملتأهل

ج 1، ص 117[. كما أنّه أشار عب كتاباته املختلفة إىل امليول الفطرّية نظري حّب الكمال 

الفطرّي، وحّب احلقيقة الفطرّي،وفطرّية االنقيــاد للين، وامليل الفطرّي إىل 
الطاعة، واتلنّفر الفطرّي عن املعصية. ]غفوری نژاد، تطور تاريیخ نظريه ی فطرت، ص 106[
ي أحدث منعطًفا 

ّ
وكن آلراء الشيخ الشاه آبادّي )1292  ـه– 1362 ه( ال

كبرًيا يف ٰهذه انلظرّية من خالل تأكيده ىلع الفطرة يف إثبات وجود اهلل بتعابري 

»األنوار اذا تكرثّت، فللعايل ىلع السافل قهٌر، وللسافل إىل العايل شوٌق وعشٌق «.  )*(
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وصيٍغ خمتلفٍة، وســعيه إىل إثبات لّك األصول االعتقاديّة يف كتابه )اإلنسان 
والفطــرة( تأثرٌي كبرٌي يف جلب اهتمام املفّكرين املعارصين حنو نظرّية الفطرة 
ين تأثّروا بالشــاه آبادّي يف ٰهذا احلقل - ولٰكن 

ّ
ودراســتهم هلا. من ٰهؤالء ال

ي أثبت 
ّ

بنظــرٍة اجتهاديٍّة - تلميذه اإلمام اخلميــّي )1320  ـه- 1409 ه( ال
ّيــة بفطرة حّب الكمــال واتلنّفر عن انلقص 

ٰ
اتلوحيد وســائر الصفات اإلهل

]املوســوّي اخلميّي، رشح چهل حديث، ص 185[ وأثبت فطرّية لّك معارف 
ادلين ببياٍن خيتلف عّما ذكره الشاه آبادّي ]املوسوّي اخلميّي، رشح حديث جنود عقل 
و جهــل، ص 79 - 81 و 98[. بدوره أىت الســّيد الطباطبــايّئ )1321  ـه- 1402 ه( 

بتقريــراٍت جديدٍة حول فطرّية معرفة اهلل ىلع أســاس العلم بثبات الواقعّية 
مثاًل ]الطباطبايّئ، شــيعه در اســالم، ص 102[، أو حول فطرّية امليل إىل اهلل، ووّسع 
ين ساهموا 

ّ
يف دائرة نظرّية الفطرة إىل خمتلف حقول العلوم اإلنسانّية. ومن ال

ي حبث 
ّ

يف ٰهذا املشــوار جبّديٍّة، الشــهيد مطهــري )1338 ـه- 1399ه( ال
موضوع الفطرة بصورٍة مستقلٍّة وبنظرٍة عقلّيٍة حبتٍة، فهو أّول من قّسم األمور 
الفطرّية إىل املعارف الفطرّية ]مطهري، فطرت، ص 47[ وامليول والزناعت الفطرّية 
]مطهــرى، فطرت، ص 59[، وأّول من حاول أن يمزّي بني األمور الفطرّية واألمور 

غري الفطرّية ]مطهرى، فطرت، ص 29 - 32[ وقام باســتقصاء معايري تميزي األمور 
الفطرّية ]مطهری،يادداشت ها، ج 4، ص 208[ ووّسع يف دائرة توظيف نظرّية الفطرة 

يف خمتلف حقول العلوم اإلنسانّية واإلسالمّية بشٍل كبرٍي. 

1ـ معنى الفطرة

أ - المعنى اللغوّي

صل هو الَفْطر بمعىن الَشــّق« ]ابن منظوٍر، لسان العرب،ج 4، ص 92[ »فَطَر 
َ
»األ

َره: شّقه« ]املصدر السابق[. ولٰكّن أّي حنٍو من الشّق  اليشَء َيْفُطُره َفْطًرا فاْنَفَطر وفطَّ
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 ]الراغب اإلصفهايّن، 
ً

َفْطر: الّشقُّ طوال
ْ
هو الفطر؟ يقول الراغب يف مفرداته: أصل ال

مفردات ألفاظ القرآن، ص 460[. ولٰكّن هناك معىًن آخر للَفطر ذكره اللغوّيون وهو 

اخللق: َفَطَرُه َيْفُطُرُه بالضم َفْطًرا: أي خلقه ]الطرييّح، جممع ابلحرين،ج 3، ص 380؛ 
ابن منظوٍر، لسان العرب،ج 4، ص 92[. ولٰكّن أّي نوٍع من اخللق هو الفطر؟ اتلدقيق 

يف كالم اللغوّيني يسوقنا إىل أّن هناك نواًع من اإلبداع واالخرتاع واالبتداء يف 
هم. والِفْطرُة: 

َ
َق َيْفُطُرهم: خلقهم وبدأ

ْ
َل

ْ
الفطر، قال ابن منظور: »َفَطَر اهلُل اخل

االبتداء واالخرتاع ]ابن منظوٍر، لسان العرب، ج 4، ص 92؛ الراغب األصفهايّن، مفردات 
ألفــاظ القرآن، ص 640؛ ابن أثرٍي، انلهاية يف غريب احلديث واألثر، ج 3، ص 457[. وهناك 

سؤاٌل آخر هو: ما هو الربط بني املعىن األول للَفطر أعي »الشق« واملعىن اثلاين 
ل أعــي »اخللق«؟ قال ابلعض »ســيّم اخللق فطــًرا ألّن اهلل خيلق املوجودات 
 صغارها منه وتنشق حبوب 

ّ
بالشّق، فينشق بيض الطري ونطفة ادلواّب وتتودل

انلباتات حتت الرتاب وتنبت« ]املصطفوّي، اتلحقيق يف لكمات القرآن الكريم،ج 9، ص 113[. 
ويمكننــا أن نقول إّن ٰهذه املاّدة تدّل ىلع صــورةٍ خاّصٍة من اخللق؛ وٰذلك أّن 
ذات املخلوق ُزودت بمجموعة من الصفات حني اإلجياد، كأّن اهلل شقَّ اليشء 
 يلجعل تلك الصفات يف لّك أجزاء ذاته، وسيجد اإلنسان تلك 

ً
املخلوق طوال

الصفات إن ســب أغوار ذاته. أّما مصدر الفطرة، فهو مصدٌر نويعٌّ ]الطباطبايّئ، 
املزيان، ج 16، ص 178[ أو مصدر اهليئة ]الصايف، اجلدول، 21، ص 43[ أو اسم اهليئة، 

ي يُذكر بليان نوع الفعل أو صفته، فيأت ىلع 
ّ

واملصــدر انلويّع هو املصدر ال
 وزن فِعلــة إذا اكن من اثلاليّث، مثل: مات ميتًة ســيّئًة ]الصايف، اجلدول، ج 17، 
ا من فعل »فطر«. فاذا اكنت ماّدة  ص 36[. فالفطرة تعي هيئًة خاّصًة أو نواًع خاصًّ

»فطــر« - كما مّر بنا - بمعىن إجياد اليشء وتوّفــره ىلع صفاٍت ذاتّيٍة خاّصٍة، 
فالفطرة تكون بمعىن نوٍع خاصٍّ من ٰهذا اإلجياد. وتكمن تلك اخلصوصّية يف 

خلقة اإلنسان اخلاّصة ]مطهری، فطرت، ص 19[.
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ب  - المعنى االصطالحّي

بالنســبة إىل اتلعريف االصطاليّح، هناك تفسرياٌت وتعاريف متعّددٌة 
ُذكرت للفطــرة وفًقا للمدارس الفكرّية والفلســفّية املختلفة ]راجع: يرثيب، 
فطری بودن دين، ص 110 - 118[. ولٰكن ليك جنتنب اإلشــاكالت الواردة ىلع بعض 

ٰهذه اتلعريفات من اجلانب املعريّف، وألجنبية بعضها عن الفكر اإلســاليّم 
ي هــو موضع اهتمامنا يف ٰهذا املقال، وليك نعــّرف الفطرة مع انلظر إىل 

ّ
ال

معناهــا اللغوّي وال نعّرفها بلوازمها بل بذاتهــا؛ نقول: الفطرة يه »طبيعة 
اإلنســان اخلاّصة أو خلقته اخلاّصة به« ]مطهری، فطرت، ص 19؛ شريوان، رسشت 
انسان، ص 446[. فخلق اإلنسان بمواصفاٍت خاّصٍة يمتاز بها عن احليوان مثل 

حّبه للجمال والكمال، ونعّب عن ٰهذا ابُلعد اخلاّص خللقة اإلنسان بالفطرة. 
والظاهــر أّن القرآن هو أّول من اســتخدم لكمة »فطرة« يف مورد اإلنســان 
]مطهری، فطرت، ص 45[ فأصبح املعىن االصطاليّح للفطرة يف اثلقافة القرآنّية، 

بل صار املعىن املتبادر عرفًا من ٰهذه اللكمة بمرور الزمان. 

2 ـ تمييز مفهوم الفطرة عن المفاهيم المشابهة

أ - الطبيعة

الطبيعة تُستخدم يف انلبات واحليوان وحّت اإلنسان، لٰكن يف احليوان 
واإلنسان ينحرص اســتعماهلا يف الصفات اليّت تشرتك فيها الاكئنات احلّية 
مــع اجلمادات ]املصدر الســابق[، خبالف الفطرة اليّت تُســتخدم يف األمور 

باإلنسان. اخلاّصة 

ب - الغريزة

يُســتعمل مصطلح »الغريزة« يف ٰذلك انلوع من امليول والرغبات ادلاخلّية 
الّــيت ال تتوّفر ىلع خّصيصة الســمّو واتلعايل. بل اغبًلا مــا تكون ذات بُعٍد 
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مشرتٍك بني اإلنســان واحليوان مثل »امليول اجلنسّية« و»حّب انلفس«، ومن 
ٰهذا املنطلق جند أّن مصطلح الغريزة يُطلق اغبًلا ىلع امليول احليوانّية ]سبحاين، 
مور 

ُ
الفكــر اخلادل يف بيان العقائد، ج 2، ص 53[. ومع ٰهذا فإنّنا جند أّن مصطلح »األ

الفطرّيــة« يُطلق ىلع ٰذلك انلوع مــن امليول والرغبات املتعايلة والســامية 
لإلنسان يف أغلب األحيان ]املصدر السابق[. 

جـ - الشاكلة

 شالِكَُة اإلنسان: َشــلْكه  وناحيته وطريقته ]ابن سيده، املحكم واملحيط األعظم، 
ج 6، ص 685[، ويف اتلزنيل: ﴿قُْل لُكٌّ َيْعَمُل ىلَع  شــالِكَِتِه﴾  ]ســورة اإلرساء: 84[ 

أي: ىلع طريقته ومذهبه ]املصدرالســابق[ أو ىلع ناحيته وجهته وَخِليقته بناًء 
ىلع األخفش ]ابن منظوٍر، لسان العرب، ج 11، ص 357[. 

من الفوارق بني الشالكة والفطرة:
1 ـ أن الفطرة موهبٌة والشالكة كسبّيٌة.

ّيٌة حنيفٌة دوًما، ولٰكّن الشــالكة يمكن أن تكون متمايلًة 
ٰ
2 ـ الفطرة إهل

إىل احلّق أو إىل ابلاطل.
3 ـ تستند الفطرة إىل اهلل وتستند الشالكة إىل اإلنسان.

4 ـ الفطرة غري قابلٍة للتبديل خبالف الشــالكة اليّت تتبّدل ألنّها ملكٌة 
إنسانّيٌة ]جوادی آمل، تبيني براهني اثبات خدا، ص 184 - 192[.

د - الصبغة

ْبَغــُة( :َمــا يُْصبَــغُ  بِِه، وقد اختلــف اللغوّيــون يف معناها يف  )الصِّ
ت بِفْطَرٍة اهلِل أو ِديِن اهلِل ]الفّيويّم،  االصطالح القرآيّن: »صبغة اهللّ« فُفسِّ
املصبــاح املنري، ج 2، ص 332[ أو العقل املتمزّي به عن ابلهائم اكلفطرة ]الراغب 

األصفهــايّن، مفردات ألفــاظ القرآن، ص 475[ أو اتلطهــري؛ ألّن اإليمان يطّهر 
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انلفوس ]الطرييّح، جممع ابلحرين، ج 5، ص 12[ أو الرِشيعُة واخِللقُة، وقيل: يه 
لّك ما ُتُقرَِّب به ]ابن منظور، لســان العرب، ج 8، ص 438[ أو اخلتانة ]الزبيدّي، تاج 
العروس، ج 12، ص 38؛ الفريوزآبادّي، القامــوس املحيط، ج 3، ص 145[. ولٰكّن انلظر 

ْســلَْمُت لَِربِّ 
َ
يف ســياق آيات القرآن يوّضح تعلّق »صبغة اهللّ« بكلٍّ ِمن  »أ

َة إِبْراِهيَم«- 
يَن«- »َنْعبُــُد إِلَٰهَك ...«- »بَْل ِملَّ عالَِمنَي«- »اْصَطىف  لَُكُم ادلِّ

ْ
ال

»آَمنَّــا بِاهلِل ...« »آَمنُــوا بِِمثِْل ما آَمنْتُْم« والّل راجٌع إىل اإلســالم  ]صاديق، 
الفرقان یف تفســري القــرآن،ج 2، ص 170[. فصبغة اهلل هو ادلين اإلساليّم املتمزّي 

باتلوحيد. وقد ُروي عن الصادق قال : »يعي به اإلسالم«  ]الطبيّس، جممع 
ابليــان، ج 1، ص 407[. فالصبغة يه الفطرة مصداقًا يف االصطالح القرآيّن، 

وإن ختتلف عنها مفهوًما ]مطهری، فطرت، ص 23[.

3 ـ  خصوصّيات األمور الفطرّية 
تتمزّي األمور الفطرّية بمجموعٍة من اخلصوصّيات اليّت تكشف عن حّدها 

العاّم وتفصلها عن األمور غري الفطرّية، نذكرها ىلع انلحو اتلايل:
أ- العمومّية والشــمويّلة: إّن ذات اإلنسان جمبولٌة باألمور الفطرّية، وال 
يوجــد برٌش خاٍل عن ٰهذه األمــور يف ذاته ]جوادی آمل، فطــرت در قرآن، ص 9؛ 
مصباح، آموزش فلسفه، ص 93[. وبعبارٍة أخرى بما أّن الفطرّيات تنبعث من ذات 

اإلنســان، فإنّنا جندها عند لّك انلاس ويف أّي زماٍن وماكٍن، وإن اكنت تتغرّي 
فيما بينهم من حيث الشّدة والضعف.

م: األمور الفطرّية ليست تعليمّيًة،بل 
ّ
ب- عدم احلاجة إىل اتلعليم واتلعل

يه جمعولٌة يف ذات اإلنسان ]املصدر السابق[. فألنّها نتيجٌة للعلم احلضورّي فيه 
ال حتتاج يف حتّققها إىل علٍّة غري وجود اإلنســان، وإن اكنت ال تســتغي من 
أجل رشدها وازدهارها عن العناية بها وهدايتها؛ وٰللك ُعّد إهماهلا والغفلة 

عنها اعماًل مؤثًّرا يف مخودها وضعفها.
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 ـج- األمــور الفطرّية غــر قابلٍة للزوال: ال تزول األمــور الفطرّية وال 
تتالىش بالفرض واإلجبار أبًدا، بل يه ثابتٌة وراســخٌة يف الات اإلنسانّية. 
نعم، يمكن أن تشــتّد وتضعف ]املصدر السابق[، ويف ضوء ٰذلك تتحّدد سعادة 

اإلنسان أو شقاوته.
د - اختصاصها باإلنســان: بمــا أّن فطرة اإلنســان متوجهة حنو الوجود 
والكمال املطلقني، وبما أنّها ذات قيمة حقيقّية وسبب تعايل اإلنسان ومالك 
تمايزه عــن احليوان]جوادي اآلميل، فطرت در قــرآن، ص 9[، فإّن األمور الفطرّية 
تُعد من الفضائل اإلنســانّية. وباملقابل التُعّد الرشور األخالقّية والرذائل من 

األمور الفطرّية.
بعدما تعّرفنا ىلع خصائص األمور الفطرّية، يُطرح ٰهذا السؤال: هل ٰهذه 
األمــور تنطبق ىلع املعرفة باإلٰل أو ال؟ فإن اكنت اإلجابة باإلجياب، فكيف 

نستطيع أن نثبت أّن ٰهذه اخلصوصّيات متوّفرٌة يف املعرفة الفطرّية باهلل؟
لإلجابة عن ٰهذه التساؤالت نقول:

:حينما ندّقق يف معرفة اإلنســان باإلٰل جنــد أّن خصوصّيات األمور 
ً

أّوال
الفطرّية الّــيت ذكرناها متواجدٌة يف ٰهذه املعرفة، وأّول شــاهٍد ىلع ٰذلك هو 
اإلنسان نفســه، فلكّنا نشعر بوجود اهلل بالعلم الوجدايّن، خصوًصا يف املآزق 
واألزمات، وجند أّن لّك خصوصّيات األمور الفطرّية املذكورة موجودٌة يف ٰهذه 

املعرفة أيًضا.
 وفيه االعتقاد حبقيقــٍة اغئّيٍة )الكمال املطلق(، 

ّ
ثانًيا: ال يوجــد ديٌن إال

فاالعتقاد باهلل من السمات املشرتكة لّل األديان تقريبًا، مع أّن ٰهذا االعتقاد 
 ،]Dhavamony،Phenomenology of Religion, p. 111[ يظهر بأشاكٍل وتلّياٍت خمتلفٍة
فحــّت ادليانة ابلوذيّة اليّت تُعرف بأنّها ديــٌن بال إٰلٍ، لم تُنكر وجود اهلل، بل 
تعرتف بنوٍع من احلقيقة الغائّية املســّماة بـ»نريفانــا« واليّت تتمزّي بصفاٍت 
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ختتّص بــاهلل ]Bugayong،Pluralistic Portrait of God, p. 65[. ٰهذا من جانٍب، ومن 
جانٍب آخر فإّن اكتشــافات علم اآلثــار )Archaeology( وعلم االجتماع 
)Sociology( وعلم اإلنســان )Anthropology( جعلت املحّققني يعتقدون 
بعدم وجود قوٍم من دون ديٍن. فما اكتشفه علماء اآلثار يؤّيد وجود اعتقاداٍت 
وآماٍل وطقوٍس دينّيٍة لإلنســان يف خمتلف األقوام ىلع مّر اتلاريخ، حبيث ال 
نستطيع أن جند قوًما ليس هلم معتقٌد دييٌّ ]هيوم، اديان زنده ی جهان، ص 17 و18[. 
ويقال إّن كريســتوفر مايرز هو أّول من أيّد ٰهذه احلقيقة ]اتلارخيّية[ و]بناًء 
عليه[ اعتقد بأّن اإلنســان جمبوٌل يف طبيعته ىلع ادلين ]خرمشاىه، دين پژوىه، 
ص 122[. كما أّن دراسات علم االجتماع وعلم اإلنسان أيًضا تذهب إىل القول 

بفطرّية ادلين. فأحدث دراســات علم االجتماع تشري إىل أّن مخًسا وتسعني 
باملئة من انلاس ســواٌء يف املجتمعات املتطّورة أو غري املتطّورة يؤمنون بوجود 

اهلل ]انلگهارت، حتّول فرهنیگ، ص 216[.
 )philosophical anthropology( ثاثلًا: تشري حبوث علم اإلنسان الفلسيّف
ودراسات علم انلفس إىل أّن اتلعّمق يف أغوار انلفس اإلنسانّية يكشف عن 
أّن الشعور ادليّي هو واحٌد من العنارص األّويّلة للروح اإلنسانّية، بل أكرثها 
أصالًة واهّمها ماهّيًة. حبيث يُعــّد اكملقولة الرابعة يف جانب مقوالت اجلمال 

واخلري والصدق. ]دوكننت، حس ديىن، ص 386[

4 ـ نوعّية المعرفة الفطرّية باإلٰله 

هناك تفســريان خمتلفان عن فطرّية معرفة اهلل، وىلع أساســهما تنقسم 
املعرفة الفطرّية باهلل إىل قسمني حضورّيٍة وحصويّلٍة. 

أ - املعرفة الفطرّية احلضورّية باإلٰل: املراد من املعرفة الفطرّية احلضورّية  
باإلٰل هو أّن لقلب اإلنســان )نفسه انلاطقة( صلًة عميقًة وثيقًة مع خالقه، 
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فحينما يتوّجه اإلنســان إىل أعماق قلبه فإنّه جيد ٰهذه الصلة وٰهذه العالقة. 
لٰكن نتيجة أّن أغلب انلاس منشغلون يف أوقات احلياة املعتادة بأمور دنياهم 
 حينما ينقطعون عن لّك 

ّ
فإنّهــم اغفلون عن ٰهذه الصلة وال يلتفتون إيلها إال

األشياء وتقنط آماهلم عن لّك األسباب ]مصباح، قرآن شناس،ج 1، ص 35 - 36[. إّن 
درجًة من ٰهذا انلوع من املعرفة موجودٌة عند لّك انلاس، ويكمن الســبب يف 
ي ل مرتبٌة من اتلجّرد - بعلّته املجّردة؛ 

ّ
ٰذلك يف علم املعلول احلضورّي - ال

وٰهذا يبتي ىلع ما ثبت يف مبــاين احلكمة املتعايلة بأّن املعلول املجّرد - بأّي 
درجٍة من درجات اتلجّرد - ل درجٌة من العلم احلضورّي بالنســبة إىل علّته 
املوِجدة ]الطباطبايّئ، نهاية احلكمة، ص 318[. وبما أّن اهلل علّة العلل وخالق اخللق - 
ومن مجلة اخلالئق نفس اإلنسان - فلنفس اإلنسان املجّردة مرتبٌة من العلم 
احلضورّي باهلل، واليّت نعّدها نواًع من املعرفة الفطرّية باهلل. نعم، يشتّد ٰهذا 
ّية، 

ٰ
العلم ويتاكمل إثر تكامل انلفس، وتوّجه القلب إىل ساحة القدس اإلهل

وأداء العبادات واألعمال الصاحلة، إىل أن يبلغ دلى أويلاء اهلل إىل درجٍة من 
الوضوح يرون معها بأّن اهلل أظهر من أّي يشٍء آخر، كما جاء يف داعء عرفة: 
»أيكون لغريك من الظهور مــا ليس لك حّت يكون هو املظهر لك« ]مصباح، 

آموزش فلسفه،ج 2، ص 359[.

ب - املعرفــة الفطرّيــة احلصويّلة باإلٰل: املقصود مــن املعرفة الفطرّية 
احلصويّلة  باإلٰل هو أّن عقل اإلنسان ال حيتاج إىل بذل جهٍد كبرٍي للتصديق 
بوجود  اإلٰل، بل يدرك بسهولٍة أّن اإلنسان ولّك ظواهر العالم حمتاٌج وفقرٌي إىل 
اهلل. فهناك إٰلٌ غيٌّ يغنيهم ويســّد حاجتهم ]مصباح، قرآن شناس، ج 1، ص 45[. 
فاملعرفة الفطرّية بٰهذا املعىن ليست من ابلدهّيات األّويّلة وال من ابلدهّيات 
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اثلانوّية - املبحوث عنها يف املنطق(*) - فحســب، بل تشمل املعرفة انلظرّية 
القريبة من ابلدهّيات. بمعىن أّن لّك إنســاٍن ولــو اكن اعّميًّا وأّميًّا يمكنه أن 
يصل إىل ٰهذه املعرفة من خالل اســتدالٍل بســيٍط دون احلاجة إىل الباهني 
املعّقدة. َبيَْد أّن قربــه إىل ابلداهة ليس بمعىن عدم حاجته إىل البهان، بل 

بمعىن سهولة االستدالل عليه ]مصباح، آموزش فلسفه،ج 1، ص 359[.

5 ـ  القيمة المعرفّية للمعرفة الفطرّية باإلٰله
إذا أردنــا أن ندرس الفطرة مــن زاويٍة أبســتمولوجّيٍة )معرفّيٍة( فعلينا 
أن نتأّمل عّدة مســائل: فما يه حقيقة املعرفــة الفطرّية وما هو نوعها؟ هل 
نستطيع أن نعّد الفطرة مصدًرا من مصادر معرفة اهلل إىل جانب منابع خاّصٍة 
مــن قبيل الويح واإلهلام أو منابع اعّمٍة مثل العقل؟ لو فرضنا الفطرة مصدًرا 
من مصادر املعرفة، فهل يه منبٌع مســتقلٌّ يف عرض سائر املنابع أو ال؟ ويف 
انلهايــة هل يمكن إثبات وجود اهلل عن طريق املعرفة وامليل الفطرّي باهلل أم 
ال يمكن ٰذلك؟ ]حســني زاده، معرفت شــناس ديىن، ص 231 و232[ ٰهذه املسائل لو 
نظرنا إيلها بدّقٍة فإنّنا نســتطيع أن حنكم بأّن ابلحث حول الفطرة يقع ضمن 
جمموعة ابلحوث األبســتمولوجّية، كيف ال وحمور ابلحــث هنا هو الفطرة 
باعتبارها سبياًل حنو نوٍع خاصٍّ من املعرفة نسّميه املعرفة الفطرّية. فاملعرفة 
الفطرّية - بما أنّها معرفٌة - ختضع للعديد من انلقاشــات والتســاؤالت يف 
حقل نظرّية املعرفة، غري أّن حديثنا سيرتّكز أكرث حول املعرفة الفطرّية باهلل 
- ســبحانه وتعاىل - دون غريه من األمور، وىلع ٰهذا األســاس سيتّم طرح 
 ابلحث حول القيمــة املعرفّية للمعرفة الفطرّية 

ً
ابلحث ضمن بعدين: أّوال

ــة يه القضايا الّــيت ال حيتاج تصديقهــا إىل أكرث من تصــّور املوضوع 
ّ

)*(  ابلدهّيــات األّويل
واملحمول، يف حني حتتاج ابلدهّيات اثلانوّية إىل اســتخدام حــّس الظاهر أو ابلاطن أيًضا. 
تنحرص ابلدهّيات األّويّلة يف األّويّلات، ولٰكن تشــمل ابلدهّيات اثلانوّية سائر ايلقينّيات من 

املشاهدات )احلّسّيات( والوجدانّيات واملجّربات واملتواترات والفطرّيات.
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ومعقويّلة االعتقاد باهلل - تعاىل - ىلع أســاس املنهــج الواقّي، وثانيًا حول 
ماكنة املعرفة الفطرّية بني سائر مصادر املعرفة. 

بالنسبة حلقيقة املعرفة الفطرّية باهلل، فقد ذكرنا سابًقا تفسريين خمتلفني 
للمعرفة الفطرّية من خالل إرجاعها إىل العلم احلضورّي أو العلم احلصويّل؛ 
وٰذلك لو فّسنا املعرفة الفطرّية بــاهلل بالعلم احلضورّي باهلل، فإّن علينا أن 
حنكم بعدم إماكنّية اخلطإ يف ٰهذه املعرفة؛ ألنّه ليس هناك واســطٌة يف العلم 
احلضورّي حتيك عن الواقع - عند العالم - حّت نتلكّم عن تطابق الواسطة مع 
الواقع )يف املعرفة الصحيحة( أو عدم تطابقها )يف املعرفة الاكذبة(، بل الواقع 
بنفسه حارٌض عند العالم، فليس هناك معىن للكذب بمعىن عدم املطابقة مع 
الواقع ]مصباح، آموزش فلسفه، ص 175[. من جانٍب آخر بما أّن اإلنسان ال حيتاج 
يف العلم احلضورّي إىل آلٍة إدراكّيٍة خاّصٍة أو قّوٍة خاّصٍة لوجدان املعلوم، بل 
يدرك املعلوم وجيده بذاته وحقيقته ]الطباطبايّئ، اصول فلسفه، ج 2، ص 44 و45[، 

فكٰذلك احلال يف علمه احلضورّي باهلل. 
وأخرًيا بما أّن العلم احلضورّي قابٌل للشّدة والضعف ]السهروردّي، جمموعه ی 
مصّنفات، ص 72[، فإنّه يف حال شّدته يكون اإلنسان ملتفتًا إىل اهلل، ومع ضعفه 

ٍر اكبلالء؛ ليك يستيقظ من ٰهذه الغفلة. فإنّه يغفل عنه، إذ حيتاج إىل مذكِّ
أّما لو فّسنــا املعرفة الفطرّيــة بالعلم احلصويّل، فإنّنا حنكم بســهولة 
االســتدالل ىلع وجــود اهلل وفهمه وعدم احلاجة إىل االســتدالالت املعّقدة 
واملطّولة. غــري أّن ابلعض انتقد فطرّية ٰهذه املعرفة - أي تفســريها بالعلم 
احلصويّل - ألنّه بٰهذا املعىن ســتكون املعرفة الفطرّية غري موَدعٍة يف اإلنسان 
مع خلقته مبارشًة، بل ال بّد أن يكتســبها بنفســه عن طريق االستدالل. 

]حسني زاده، معرفت شناس ديىن، ص 248[

وأجيب عن ٰهذا اإلشــاكل بالقول إّن معرفة اهلل من الوجدانّيات،ويه ال 
حتتاج إىل الفكر وبذل اجلُهد إلثباتها؛ وٰللك يصّح تسميتها باملعرفة الفطرّية 
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وإن اكنت حصويّلًة ]حسني زاده، معرفت شناس ديىن، ص 249 و250[. وٰهكذا يّتضح 
عدم اســتقاليّلة الفطرة بوصفها منبًعا معرفيًّا إىل جانب ســائر منابع املعرفة 
األخرى نظري الشهود أو العقل، بل املعرفة الفطرّية يه مرتبٌة من مراتب العلم 
احلضورّي )الشهودّي( إن اكن املقصود منها العلم احلضورّي، أو أنّها العقل إن 

اكن املقصود منها العلم احلصويّل. ]حسني زاده، معرفت شناس ديىن، ص 250[

6 ـ  المعرفة الفطرّية بالله في النصوص اإلسالمّية 

أ - المعرفة الفطرّية بالله - تعالى - في القرآن

يستند ابلاحثون يف حبث املعرفة الفطرّية باهلل إىل بعض اآليات القرآنّية، 
نذكر هنا أهّمها، وهما آية الفطرة وآية امليثاق.

يِن َحِنيفا فِْطَرهَ اهللِ اليّت َفَطَر انلَّاَس َعلَيَها  قِْم وَْجَهك لِلِّ
َ
ـ  آية الفطرة: ﴿فَأ

ً
أّوال

 يْعلَُموَن﴾ ]سورة الروم: 30[.
َ

كرَثَ انلَّاِس ال
َ
َقيُِّم َولٰكنَّ أ

ْ
يُن ال ِق اهللِ ذٰلِك ادلِّ

ْ
 َتبِْديَل خِلَل

َ
ال

يوجد تفسريان لٰهذه اآلية:
ي 

ّ
ي جيب إقامة الوجه ل، هو ال

ّ
األّول: يف اآلية إشارةٌ إىل أّن دين اإلسالم ال

ّية اليّت ال تبديل هلا ]الطباطبايّئ، املزيان 
ٰ
تهتف به اخللقة، وتهدي إيله الفطرة اإلهل

يف تفسري القرآن، ص 16، ص 178[. ىلع أساس ٰهذا اتلفسري، ادلين عبارةٌ عن جمموعٍة 

من القوانني واألحاكم املتوافقة مع الفطرة، ومن مجلة ٰهذه األحاكم عبادة اهلل. 
اثلاين: ادلين املوافق للفطرة هو التســليم واالنقياد أمام اهلل - ســبحانه 
ِْســاَلِم﴾ فاالنقياد أمٌر فطريٌّ 

ْ
يَن ِعنَد اهلِل اإل وتعــاىل - بديلل قول: ﴿إِنَّ ادلِّ

وليســت اآلية بصدد القول إّن جزئّيات األحــاكم والقوانني موافٌق للفطرة 
]مصباح، قرآن شــناس،ج 1، ص 42 - 44[. ٰهذان اتلفسريان مشرتكن يف أّن اآلية 

تشري إىل امليل الفطرّي لعبادة اهلل بادلاللة املطابقّية، ولٰكن بناًء ىلع استحالة 
وجود امليل دون متعلّقه، جيب عقليًّا أن نلزتم بفطرّية معرفة اهلل؛ ليك يصّح 
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تعلّق امليل إىل عبادته ]املصدر الســابق، ص 44[، فاآلية بادلاللة االلزتامّية تشري 
إىل فطرّية معرفة اهلل. 

يتَُهْم  َخــَذ َربُّك ِمن بَِي آَدَم ِمــن ُظُهورِِهْم ُذرِّ
َ
ثانيًــا ـ آية امليثاق: ﴿َوإِْذ أ

ِقياَمة إِنَّا 
ْ
 يْوَم ال

ْ
ن َتُقولُوا

َ
 بََل َشِهْدنَا أ

ْ
لَْسَت بَِربِّكْم قَالُوا

َ
نُفِسِهْم أ

َ
ْشَهَدُهْم ىلَعَ أ

َ
َوأ

كنَّا َعْن ٰهذا اَغفِِلنَي﴾ ]سورة األعراف: 172[.
وبالرغم من وجود إبهامات حول مدايلل ٰهذه اآلية، ولٰكنها تدّل بوضوٍح 
ىلع وقوع وحتّقق لقاٍء بني اهلل واإلنســان، حبيث ما تــرك من عذر للخطإ 
ي ينيف اخلطأ يف 

ّ
يف اتلطبيق )بأّن الّرب هو اهلل(، ولــم حيصل ٰهذا اللقاء ال

 بالعلم احلضورّي والشــهود القلّب؛ ألّن االستدالالت العقلّية 
ّ

اتلطبيق اال
حتكم بوجود خالٍق قــادٍر وحكيٍم للعالم فقط، ولٰكّن ٰهذه لكّها مفاهيم لكّّيٌة 
وال تعنّي حقيقته؟ لو لم تكن معرفًة شــهوديًّة موجودًة ملا عرفنا اهلل بشخصه. 
فٰهذا اتلفســري املدعوم بالروايات يصّدق بأّن اإلنسان ل معرفٌة شهوديٌّة باهلل 

تعاىل ]مصباح، قرآن شناس،ج 1، ص 105 و106[.

ب  ـ المعرفة الفطرّية في الروايات

بناًء ىلع األحاديث والروايات اإلسالمّية، فإّن لإلنسان أموًرا فطرّية يمكن 
تقسيمها ضمن االعتقادات واألعمال واألخالق ]برجناكر، فطرت در احاديث، ص 33[، 
لٰكّننا نرّكز هنا ىلع فطرّية معرفة اهلل يف االعتقادات من منظر الروايات فقط، 

ونقّسم ٰهذه الروايات ضمن ثالث حماور تبًعا بلعض ابلاحثني:

أّواًل ـ  عمومّية الفطرة

ِفْطَرِة، 
ْ
ُ ىلَعَ  ال قال اإلمام ابلاقر : »قال رســول اهلل : لُكُّ َمْولُوٍد يُودلَ

نَّ اهلَل - َعزَّ وَجلَّ - َخاِلُقه«  ]اللكيّي، الاكيف، ج 3، ص 35[. 
َ
َمْعِرفََة بِأ

ْ
َيْعِي ال

قال اإلمام عيلٌّ  يف )نهج ابلالغة(: »امهلل... جابل القلوب ىلع فطرتها« 
]الرشيف الريّض، نهج ابلالغة، ص 100[.
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وكٰذلــك قال اإلمام الصادق : »إِنَّ اهلَل - َعزَّ وَجلَّ - َخلََق  انلَّاَس  لُكَُّهمْ  
ِفْطَرِة الَّيِت  َفَطَرُهمْ  َعلَيَْها« ]اللكيّي، الاكيف، ج 2، ص 417[.

ْ
ىلَعَ  ال

ثانًيا - معرفة اإلٰله الفطرّية

ِهِم عباَدُه َحَْدُه وفَاِطِرِهمْ  ىلَعَ  َمْعِرفَِة 
ْ
ُمل

ْ
َْمــُد هلِلِ ال

ْ
قال اإلمام عيلٌّ : »احل

ُرُبوبِيَِّتِه« ]اللكيّي، الاكيف، ج 1، ص 139؛ ابن بابويه، اتلوحيد، ص 56[ . 
َهْمتَِي 

ْ
ل
َ
ْن أ

َ
تََك  بِأ وَْجبَْت  عيلَّ ُحجَّ

َ
وقال اإلمام احلسني  يف داعء عرفة: »أ

َمْعِرَفتََك « ]ابن طاووس، إقبال األعمال، ج 1، ص 340[.
ُعُقوِل 

ْ
وقال اإلمام عيّل بن موس الرضا : »بُِصنِْع اهلِل يُْستََدلُّ َعلَيِْه، وبِال
تُُه« ]ابن بابويه، إقبال األعمال، ص 35[ .  ِفْطَرِة تَثْبُُت  ُحجَّ

ْ
ُيْعتََقُد َمْعِرَفتُُه، وبِال

امللفت للنظر يف الروايات اليّت تذكر الفطرة، هو استخدام لكمة »املعرفة« 
وعدم اســتخدام لكماٍت مثل »احلّب وامليل والشــوق«، كأّن اإلنسان بفطرته 
يعرف اهلل وجيده مبارشًة، فال حيتاج إىل االستدالل بامليل والشوق الفطرّي إىل 
اهلل - تعاىل - إلثبات وجوده كما فعل بعضهم ]برجناكر، فطرت در احاديث، ص 136[.

ثالًثا - توحيد اإلٰله الفطرّي

: ﴿فِْطَرَت  بَا َعبِْد اهلِل  َعْن قَْوِل اهلِل َعزَّ وَجلَّ
َ
ُت أ

ْ
ل
َ
»عن ُزَراَرَة قَاَل: َسأ

يًعــا ىلَعَ اتلَّوِْحيِد« ]اللكيّي،  اهلِل الَّيِت َفَطَر انلَّــاَس َعلَيَْها﴾، قَاَل: َفَطَرُهْم مَجِ
الاكيف،ج 2، ص 12[. 

 اهلل« الفطرة وقال: 
ّ

وعّد اإلمام عيلٌّ  لكمة اإلخالص ويه قول »ال إٰل إال
ِفْطَرُة« ]ابن بابويه، من ال حيرضه الفقيه، ج 1، ص 205[.

ْ
َها ال ِْخاَلِص، فَإِنَّ

ْ
»وَكَِمُة اإل

ـ  دللة المعرفة الفطرّية على وجوده سبحانه وتعالى  7

 ، بعدما قبلنا وجود معرفٍة فطرّيٍة باهلل أو ميٍل فطريٍّ يف اإلنسان إيله
ي يطرح نفسه هو: كيف يمكن االستدالل بٰهذه املعرفة أو امليل 

ّ
الســؤال ال
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الفطرّيــني ىلع وجود اهلل ســبحانه وتعاىل؟ وبعبارٍة أخرى هل نســتطيع أن 
نستدّل بنظرّية الفطرة ونعّدها من مجلة الباهني ىلع وجوده سبحانه وتعاىل؟ 
هنــاك رؤيتان، فابلعض يعتقد بأّن الفطرة يه طريٌق ملعرفة اهلل فحســب، 
وليســت برهانًا أو مقّدمة برهاٍن ىلع وجود اهلل، ويعتقد اآلخرون بإماكنّية 
بناء البهــان عليها إلثبات وجود اهلل إضافًة إىل كونهــا طريقًة ملعرفة اهلل. 

]شريوان، رسشت انسان، ص 137[

املهّم هنا بيان أدلّة القائلني بإماكنّية صياغة البهان ىلع أســاس نظرّية 
الفطرة؛ وٰللك نشري هنا إىل أهّم تقارير برهان الفطرة ىلع وجود اهلل:

أـ  تضايف المحّب والمحبوب، والراجي والمرجّو

ين يعتقدون بإماكنّية صياغة البهان ىلع أســاس 
ّ

اعتمد بعض العلماء ال
نظرّية الفطرة ىلع تضايف املحّب واملحبوب ]املوسوّي اخلميّي، رشح حديث جنود عقل و 
جهل، ص 79 - 81 و98[ وابلعض ىلع تضايف الرايج واملرجّو ]الطباطبايّئ، املزيان يف تفسري 

القرآن، ج 12، ص 272[، واآلخرون ىلع كال الطريقني ]جوادی آمل، تبيني براهني اثبات 

خدا، ص 294 - 296[، وحنن أيًضا نأت بهما ضمن ديلٍل واحٍد ملشابهتما:

املحّب واملحبوب متضايفان وكٰذلك الرايج واملرجّو، واملتضايفان أمران 
وجوديّان يمتنع تعّقــل أحدهما دون اآلخر، ومتســاويان من جهة الوجود 
والعدم، وأيًضا من جهة القّوة والفعل بمعىن استحالة وجود أحدهما مع عدم 
اآلخر، وفعلّية أحدهما وقّوة اآلخر. من جانٍب آخر اإلنســان حمبٌّ للكمال 
املطلق أو راٍج ملبدإٍ غيبٍّ يف الشدائد ىلع األقّل، فاذا اكن املحّب أو الرايج – 
وهو اإلنسان - موجوًدا، جيب أن يكون املحبوب واملرجّو وهو الكمال املطلق 
ي ال يُغلب )اهلل( موجوًدا؛ لتســاوي حكم املتضايفني يف الوجود 

ّ
والقادر ال

والفعلّية. ]شريوان، رسشت انسان، ص 146 - 149 و153 - 155[
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اإلشاكل واجلواب: يمكن أن يُشل بأّن املحبوب بالات هو تصّور الكمال 
املطلق، واتلضايف يثبت وجود صورة الكمال املطلق، ووجود الصورة العلمّية 
ليشٍء يف صقع انلفس ليس ديلاًل ىلع الوجود العيّي اخلاريّج تللك الصورة. 
ولٰكن أجابوا بأّن املحبــوب ال يمكن أن يكون موهوًما أو متخّياًل؛ ألّن لّك 
موهــوٍم ناقٌص، ولٰكّن الفطرة متوّجهــة إىل الاكمل ]املطلق[، فحّب الاكمل 
املطلق يلزم وجوده(*) ]املوسوّي اخلميّي، رشح چهل حديث، ص 158[. واجلواب اثلاين 
لٰهذا اإلشاكل هو أنّنا ال نعتمد يف ٰهذا البهان ىلع العلم احلصويّل لألفراد، أو 
ىلع رّد فعلهم الهّي بالنســبة إىل املحبوب واملطلوب، بل ىلع احلّب احلقييّق 
ي يكون منشئًا لألثر ويؤّمن اجلهد 

ّ
للكمال املطلق يف اإلنســان. فاحلب ال

املتواصــل يف احلياة ال يتعلّق بصــورٍة ذهنّيٍة، بل حبقيقٍة تســتخدم الصور 
ي يتعلّق باملاء اخلاريّج 

ّ
الهنّية لكشــفها واتلعّرف عليها، مثل العطش ال

وليس املاء الهّي. وحّت إن تعّقب شــخٌص الساب لعطشــه، فليس ٰهذا 
بمعي عدم وجود املاء، بل من باب اخلطإ يف اتلطبيق ]جوادی آمل، تبيني براهني 

اثبات خدا، ص 300 و301[. فاملحبوب بالات هو األمر العيّي اخلاريّج. 

من هنا يعرف جوابهم ملن يقول إّن اإلنســان قد يتوّهم الكمال املطلق يف 
غري اهلل، كمن يعبد الشــمس والقمر و...، فهل يلزم حّبه للكمال املطلق ما 
 مطلًقا باتلضايف؟ فإّن املتوّهم وقع يف اخلطإ يف اتلطبيق، وعليه 

ً
يتوّهمه كماال

أن يلتفت بأّن لّك ما سوی اهلل ناقٌص بشٍل أو بآخٍر، فاإلنسان حيّب الكمال 
املطلق وال حيب اآلفلني.

یمكن  ولا  ومرّكٍب.  كثيٍر  كّل  لنقص  و»أحًدا«؛  »واحًدا«  یكون  أن  یجب  الفطرة  إلیه  تتوّجه  ما   (*)
من  فثبت  علیه.  الفطرة  ُتقبل  مّما  ولیس  ا  فطرّيً منفوٌر  والناقص  محدوٍد.  غیر  یكون  أن  للكثیر 

هاتین الفطرتین - فطرة التعّلق بالكمال وفطرة التنّفر عن النقص - التوحید أیًضا.
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ب ـ كون الرجاء والحّب من األمور اإلضافّية

احلّب ادلائم إىل الكمــال املطلق والرجاء إىل قدرةٍ غري متناهيٍة ال ســّيما 
يف الشــدائد هما من احلاالت احلقيقّية املوجودة يف انلفس اإلنسانّية. والرجاء 
واحلّب من املقوالت اإلضافّية اليّت ال بّد هلا من متعلٍّق، فإذا اكن احلّب والرجاء 
مة الطباطبايّئ: »فمن الرضورّي أّن 

ّ
موجودين فمتعلّقهما موجوٌد أيًضا. يقول العال

حتّقق ما ال خيلو من معىن اتلعلّق اكحلّب وابلغض واإلرادة والكراهة واجلذب 
 مع حتّقــق طرف تعلّقها يف اخلارج ... فتعلّق 

ّ
ونظائرها يف اخلارج ال يمكن إال

الرجاء من اإلنســان باتلخلّص من ابللّية عند انقطاع األسباب ديلٌل ىلع أنّه 
ي فوق لّك سبٍب، وهو 

ّ
يرى أّن هناك ســببًا فوق ٰهذه األسباب... هو السبب ال

اهلل عّز اسمه« ]الطباطبايّئ، املزيان يف تفسري القرآن، ج 12، ص 272[.
 

ّ
مــن الواضح أنّه ال يوجد فرٌق جوهريٌّ بني الطريقني املذكورين آنًفا، إال
أّن الطريق األّول يؤّكد ىلع أمريــن متضايفني )املحّب و املحبوب أو الرايج 
واملرجــّو(، يف حني أّن الطريق اثلاين يؤّكد ىلع أمٍر إضايفٍّ ذي متعلٍّق )احلّب 

والرجاء(. ]شريوان، رسشت انسان، ص 156[

جـ ـ صيانة الفطرة عن الخطإ

 اكن 
ّ

لّك ميٍل متجّذٍر يف ذات اإلنســان ل ما جييبه يف اعلــم اخلارج، وإال
عبثًا وال يوجد ميٌل عبيثٌّ يف اإلنســان. ىلع سبيل املثال إن شعر اإلنسان بامليل 
اجلنيّس، فهناك جنٌس خمالف لإلنســان يف العالم اخلاريّج إلرضاء ٰهذا امليل. 
ولٰكن أشلكوا ىلع ٰهذا البهان بعدم ادليلل ىلع عدم عبثّية لّك ميٍل يف اإلنسان، 
واللجوء إىل حكمة اهلل دلفع العبثّية ينجّر إىل ادلور ]املصدر السابق، ص 158 و159[.
مّما جيدر اإلشارة إيله أّن ٰهذه اتلقارير اليّت مّرت بنا إلثبات وجود الواجب 
اكنت مبنّيًة ىلع املعرفة الفطرّية احلضورّية، فحاول العلماء أن يملؤوا فرااًغ 
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معرفيًّا، وهو كيفّيــة ارتباط املعرفة احلضورّية بيشٍء أو بامليل إيله مع وجود 
ٰذلك اليشء. أّما بناًء ىلع املعرفة الفطرّية احلصويّلة، فإنّا نعرف املبدأ بنفس 
ي نثبت وجوده - تعاىل - به فال يوجد مثل ٰهذا الفراغ 

ّ
االستدالل البسيط ال

املعريّف، فال حنتاج إىل مثل ٰهذه اتلقاريــر، ولٰكّن امتياز املعرفة احلضورّية 
بــاهلل ىلع املعرفة احلصويّلة بــه يه أنّها تثبت وجود املبــدإ بأحد اتلقارير 
املذكورة بصورٍة جزئّيٍة وشخصّيٍة يف مقابل املعرفة احلصويّلة اليّت تثبت وجود 

املبدإ بصورٍة لكّّيٍة. 

8 ـ برهان الفطرة عند الغربّيين

هناك عّدة براهني عند الغربينّي تشــبه برهان الفطرة إلثبات وجود اهلل، 
نذكر هنا أهّمها، ثّم نقارن بني اآلراء الغربّية واإلسالمّية حول برهان الفطرة 

يف انلتيجة:

  Common consent arguments for( أ ـ برهان اإلجماع العاّم

 )the existence of God  

هناك تقريران عن برهان اإلمجاع العاّم وهما:
 اتلقرير ابلايولويّج 	

 اتلقرير ذو احلّدين )ديليما( ضّد الشاّككّية 	

 والفــرق بينهما هــو أنّه يف حني يؤّكد اتلقرير األّول ىلع االســتفادة من 
عمومّية االعتقاد باهلل يف انلاس للبهنة ىلع وجود اهلل، يســتفاد يف اتلقرير 

اثلاين عالوًة ىلع ٰذلك من االستدالل العقيّل أيًضا. 
نعرض هنا باختصاٍر ٰهذين اتلقريرين وأهّم اإلشاكالت اليّت ُسّجلت عليهما.
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ــة عــن برهــان اإلجمــاع العــاّم  ــر البايولوجّي  أّواًل ـ التقاري
)Biological forms of the argument(  

يعتمــد ٰهذا انلوع من الباهني ىلع عمومّيــة االعتقاد بوجود اهلل، وىلع 
أســاس ٰذلك يتّم إثبات فطرّية ٰهذا االعتقاد وغريزّيته، أو تبعّيته للرغبات 
وامليول الغريزّية، وبٰهذا اإلثبات يتّم استنتاج صدق وحقيقة ٰهذا االعتقاد، 

واتلقارير ابلايولوجّية عن برهان اإلمجاع العاّم بدورها تنقسم إىل قسمني:
 االعتقاد الفطرّي باهلل  

 االشتياق الفطرّي إىل اهلل  
بالنســبة إىل اتلقرير األّول يقول ســناك )Seneca(: »تعوّدنا ىلع االهتمام 
بمعتقد انلاس العاّم وقبلناه برهانًا مقنًعا، ونســتنبط من اإلحساس املوجود 
يف أذهان انلاس وضمائرهم أّن هناك آهلًة؛ ألنّه لم يوجد قوٌم أو شــعٌب يُنكر 

.]Scott, Recollection and Experience, p. 179[ »وجودها
 بعبارٍة أخرى، االعتقاد بوجود اهلل فطــريٌّ وغريزيٌّ ولّك اعتقاٍد فطريٍّ 
 صحيــٌح ومطابٌق للواقــع، فاالعتقاد بوجــود اهلل صادٌق ومطابــٌق للواقع 

.]Yu،The Blackwell Dictionary of Western Philosophy، p.133[

اّمــا هــوج )Hodge( فيطرح اتلقرير اثلــاين بٰهذه الصــورة: لّل قوانا 
وأحاسيسنا - الهنّية منها وابلدنّية - متعلّقاٌت تتناسب معها، ويوجب وجود 
ٰهذه القوى وجود تلك املتعلّقــات. فالعني بصياغتها توجب انلور ليك ترى، 
واألذن ال تبنّي وال تدرك دون وجود الصوت، كٰذلك إحساسنا وميلنا ادليّي 
يوجــب وجــود اهلل ]Walton،Appeal to Popular Opinion، p. 159[. وبعبارٍة أخرى: 
للناس اشتياٌق فطريٌّ إىل اهلل، ولّل اشتياٍق فطريٍّ يف اإلنسان متعلٌّق خاصٌّ 
يف اخلارج، فمتعلّق اشتياق اإلنسان الفطرّي إىل اهلل موجوٌد يف اخلارج، وهو 

اهلل ]عبدىل، بررس تطبيىق برهان فطرت، ص 182[.
أشل جون لوك )John Locke( ىلع اتلقرير األّول بالتشكيك يف عمومّية 
االعتقاد باهلل لوجود امللحدين يف األقوام املاضني، واكتشــاف قبائل بدائّيٍة 
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ال يوجد دليهم تصّوٌر عن اهلل ]Palmer،Freud and Jung on Religion، p. 182[. ولٰكن 
يمكن القول إّن االعتقاد عمويمٌّ بالقّوة وليس بالفعل؛ فاالعتقاد باهلل موجوٌد 
بالقّوة يف لّك انلاس دون احلاجة إىل اتلعليم واتلعلّم. ويصري فعليًّا حينما يقع 
عرضًة للحوادث اخلاّصة. وأشــل لوك ىلع اتلقرير األّول أيًضا بأّن عمومّية 
اتلصّور أو االعتقاد ال يثبت فطرّيتهمــا، ولٰكن هناك تقارير )مثل اتلقرير 

اثلاين( ال يورد عليها ٰهذا اإلشاكل. 
 أنّهم أشلكوا ىلع اعتماد اتلقرير اثلاين ىلع اتلمثيل، يف حني هناك فارٌق 

ّ
إال

بني متعلّق الشوق إىل اهلل ومتعلّق شــعور العني واألذن. ومن جهٍة أخرى، 
أشلكوا عليه أيًضا بأّن القول جبعل ٰهذه القوى يف أنفسنا أو القول بلزوم وجود 
متعلّق ٰهذه القوى مع وجودها، أيٌّ منهما يســتلزم االعتقاد الســابق بوجود 

.]Walton، Appeal to Popular Opinion، p. 158[ فيستلزم ادلور ، مصّمٍم وناظٍم يحٍّ

ثانًياـ  تقرير برهان ذي الحّدين )ديليما( ضّد الشّكاكّية

قّرر يج. أتش. جويس )G. H. Joyce( فيلســوف ادليــن البيطايّن ٰهذا 
البهان ىلع انلحو اتلايل: انلاس عّشــاق احلّرّية، وحســب طبعهم ال حيّبون 
أن يكونوا حتت تســلّط اآلخرين، ولٰكّن لّك انلاس تقريبًا يعتقدون بوجود 
مدبٍّر مطلــٍق وهو اهلل. من هنا يّتضح أّن ٰهذا االعتقــاد مّما نادى به العقل 
الرصيــح، فنحن إن قبلنا ٰهذا اإللزام العقــيّل أثبتنا وجود اهلل، وإن لم نقبل 
به حكمنا خبطإ لّك انلاس يف ٰهذا احلكم العقيّل، ومنه يستنتج نقص عقوهلم 
أمجعني. وٰهذا يويح بعــدم جدوى ابلحث عن احلقيقة، وينجّر إىل االرتماء 
يف هاوية الشــاّككّية، فعلينا أن نعتقد بصدق قضّية »اهلل موجود« أو نشّك يف 
لّك القضايا، وبما أنّنا ال نســتطيع أن نشّك يف لّك القضايا، فعلينا أن نقبل 
صدق قضّية »اهلل موجــود« ]Joyce، Principles of Natural Theology، p. 179[. لٰكن 
ا دلى لّك انلاس،  ناقــش بعضهم يف كون االعتقاد املنبعث عن العقــل اعمًّ
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 Yu، The Blackwell[ بــل من املمكن اعتناق الكثريين ٰهذا االعتقاد إثر اتللقني
Dictionary of Western Philosophy، p. 133[، بل ال يقبل بعض الالهوتينّي من أتباع 

املدرســة اإليمانّية والقائلني باتلقرير األّول لٰهذا البهان، وأشــلكوا يف ٰهذا 
اتلقرير ىلع اّداعء حّب اإلنســان املطلق بالنســبة إىل احلّرّية، بل قالوا بميل 
اإلنسان إىل حتديد حّرّيته، وأشلكوا عليه أيًضا بأّن إنكار حكٍم عقيلٍّ واحٍد 
ال يســتلزم إنكار لّك األحاكم العقلّية حّت ينتيه إىل الوقوع يف الشــاّككّية. 

]حممد رضایي، اهلّيات فلسىف، ص 367[.

بـ  برهان التجربة الدينّية

أحد الباهني الراجئة يف الالهوت املســييّح إلثبات وجود اهلل هو برهان 
ي طرحه شــالير ماخر ألّول مــّرٍة وقام اآلخرون من 

ّ
»اتلجربة ادلينّية« ال

فالســفة ادلين ببســطه. هناك تقارير خمتلفٌة عن اتلجربة ادلينّية، ولٰكّن 
ن أيّة تربٍة مرتبطٍة باحلياة ادلينّية؛  اتلجربة ادلينّية يف أشمل تقاريرها تتضّمّ
 عن برهان 

ًّ
فبٰهذا املعىن ليس االســتدالل باتلجربة ادلينّية برهانًا مســتقال

الفطرة ]راجع: هيك، اثبات وجود خداوند، ص 187 - 200[.
لٰكــن قد تُقَصد من اتلجربــة ادلينّية احلــاالت والكرامات واتلجارب 
 خيتلف عن 

ًّ
العرفانّية اخلاّصة، وحينها تعتب اتلجربة ادلينّية برهانًا مستقال

برهان الفطرة يف إثبات وجود اهلل. ]يوسفيان، كالم جديد، ص 98[
كٰذلــك هناك تقارير خمتلفٌة عن برهان اتلجربــة ادلينّية يف إثبات وجود 
اهلل، منها: يقول كثرٌي من انلاس يف خمتلف األزمنة واألمكنة بأنّهم شــعروا 
أو جّربوا وجود اهلل، ومن جانٍب آخر، تصــّور اغرتار لّك انلاس أو توّهمهم 
ي وقع مورد تربة انلاس وموضوع شعورهم 

ّ
غري معقوٍل، فانلتيجة أّن اهلل ال
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موجوٌد يف اخلــارج. واتلقرير اآلخر يقول إّن انلاس يشــعرون حبضور اهلل، 
وأحيانًا بتعارض إرادته مع إرادتهم بالوجدان، ويشــعرون أيًضا بالطمأنينة 
حني قبول األمر اإلليّٰه، وٰهذا برهاٌن حمكٌم ىلع وجود اهلل ]شــريواين، رسشــت 
انســان، ص 167[. لٰكن أشلكوا ىلع ٰهذا انلوع من الباهني بأّن املنِكرين لوجود 

اهلل لن يقبلوا صدق ٰهذه األحاسيس وحقيقيتها، وسيعّدوها توّهماٍت اكذبًة. 
]املصدر السابق، ص 168[

جــ  نظرّية أساسّية االعتقاد بالله 

يعتقد ألفني بالنتينغــا )Alvin Plantinga( أّن االعتقاد باهلل هو عقيدٌة 
أساســّية واقًعا بمعىن عدم ابتنائها ىلع قضايا أخرى مع عدم اعتبارها بأنّها 
غري عقالنّيٍة. يعّد بالنتينغا براهني إثبــات وجود اهلل مقنعًة وقّيمًة، ولٰكن 
يعّد اعتقاده باهلل أقوى من ٰهذه الباهني. يرّصح بالنتينغا بأنّنا حينما نشاهد 
زهرًة أو نليق نظرًة إىل الســماء املليئة بانلجوم والكواكب، جند يف أنفســنا 
امليل إىل قبول قضايا مثل: اهلل خلق ٰهذه الزهرة، اهلل خلق ٰهذا العالم الواسع 
املعّقد. فإنّه ال يثبت وجود اهلل بســبب الزهرة بــل جيدها ويراها خملوقًة هلل 
حينما ينظر إيلها ]بطرســون، عقل و اعتقاد ديىن، ص 123 و236[. ٰهذه انلظرّية تشبه 
كثرًيا البهان الفطرّي ىلع وجود اهلل. وقد أشــلكوا ىلع بالنتينغا بأّن أساسّية 
االعتقــاد واقًعا ال يضمن صدق ذاك االعتقاد، وأجــاب بالنتينغا بأّن ٰهذا 
االعتقاد يشبه االعتقاد بالعالم اخلاريّج، ومن الصعب أن نلزم شخًصا بإنكار 
العالم اخلاريّج، كٰذلك االعتقاد األســايّس فإنّه عقالينٌّ ما دام العقل لم جيد 
ديلاًل عقليًّا ىلع رّده ]حممد رضایي، اهلّيات فلسىف، ص 376[. من جانٍب آخر، يقول 
بالنتينغا إّن فرض أساسّية االعتقاد بوجود اهلل ليس ديلاًل إلثبات وجود اهلل 
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بوجٍه، بل إنّــه رصف بيان أّن االعتقاد باهلل مع عدم وجود ادليلل ليس أمًرا 
غري معقوٍل أبًدا(*) .

النتيجة

1 ـ الفطــرة بمعناها االصطــاليّح عبارٌة عن الطبيعــة اخلاّصة واخللق 
اخلاّص لإلنســان. واألمور الفطرّية يه األمور املنبعثــة عن اخللق اخلاّص 
لإلنسان، وتتمزّي بالعمومّية والشــمويّلة وعدم احلاجة إىل اتلعليم واتلعلّم، 
وعدم االنعدام، واختصاصها باإلنسان. واإلنسان مع علمه احلضورّي بنفسه 
أو مع سائر الشواهد العملّية جيد معرفة اهلل تّتصف بٰهذه اخلصوصّيات ومن 

ثّم تعّد املعرفة باهلل من األمور الفطرّية. 
2ـ  هناك تفسريان خمتلفان عن املعرفة الفطرّية باهلل هما املعرفة الفطرّية 
احلضورّية واملعرفة الفطرّية احلصويّلة. مع أّن املعرفة الفطرّية احلصويّلة يه 
 أنّها ال حتتاج للوصول إيلها إىل بذل أّي جهٍد، بل حتصل 

ّ
معرفــٌة نظرّيٌة، إال

بسهولٍة لّل إنساٍن ولو اكن اعّميًّا. 
3 ـ املعرفة الفطرّية ليســت معرفًة مستقلًّة عن سائر منابع املعرفة، بل 
يه مرتبٌة من العلم احلضورّي )الشــهودّي( بناًء ىلع اتلفسري األّول، أو أنّها 

العقل بناًء ىلع اتلفسري اثلاين هلا. 
4ـ  مــن املفّكرين مــن يعتقد بأّن الفطرة طريٌق ملعرفة اهلل فحســب، 
واآلخرون قائلون بإماكنّية صياغة البهان إلثبات وجود اهلل إضافًة إىل دورها 
املعريّف. الفئة اثلانية تســتند إّما إىل حّب اإلنسان بالنسبة إىل الكمال املطلق 
أو رجائه بالنسبة إىل مبدإٍ غيبٍّ يف الشدائد، ويستندون إىل تضايف املحّب 

. ٰهذا نّص جواب بلانتينغا على السؤال اّلذي أرسله كاتب المقالة إليه:   (*)
Taking the existence of God as basic isn't any kind of a proof for the existence of God.It's 

instead just the comment that believing in God without arguments isn't as such irrational.
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واملحبوب، أو تضايف الرايج واملرجّو. 
5 ـ توجد عّدة براهني يف الغرب تشبه برهان الفطرة يف اعملنا اإلساليّم، 
منها برهان اإلمجاع العاّم، وبرهان اتلجربة ادلينّية، وبرهان أساسّية االعتقاد 
باهلل. أّما برهان اإلمجاع العاّم فلم يستطع أن يسّد الفراغ معرفيًّا بني املعرفة 
باهلل وإثبات وجوده اخلاريّج، وبرهان اتلجربة ادلينّية بدوره يعاين من العجز 
املعريّف إلثبات حّجّية املعرفة احلاصلة من اتلجربة الشهوديّة والبهنة عليها، 
فضاًل عن إثبات متعلّق املعرفة يف اخلارج، وأّما برهان أساسّية االعتقاد باهلل 
فــال يثبت وجود اهلل يف اخلارج، وال يّديع صاحــب انلظرّية إماكنّية إثبات 
الوجود لٰهذا البهان أيًضا. أّما برهان الفطرة يف العالم اإلساليّم فإنّه بريٌء من 
ٰهذه املشالك؛ ألنّها مع إرجاع الفطرة بالعلم احلضورّي مبارشًة أو بالواسطة 
يثبت حّجّيتها معرفيًّا، ومع االســتناد إىل اتلضايف يسّد الفراغ بني املعرفة 

احلضورّية باهلل ووجوده يف اخلارج، وبإماكنه أن يقوم ديلاًل ىلع وجود اهلل.
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الخالصة

يدور ابلحث حول استكشــاف املنهج املعريّف الصحيح واملعتب يف معرفة 
ابلاري تعاىل، من بني املناهج املعرفّية املتعّددة؛ من أجل الوصول إىل املعرفة 
ي تبتي ىلع معرفته سائر 

ّ
ايلقينّية الواقعّية ملبدإ الوجود ســبحانه وتعاىل، ال

املعارف الفلسفّية، واألخالقّية واالجتماعّية.
 واملســألة الرئيســة اليّت نســى تلحقيقها يف ٰهذا ابلحــث، يه إثبات 
الصالحّيــة العلمّية اتلاّمة للعقل البهايّن يف معرفــة اإلٰل، يف قبال املناهج 

املعرفّية األخرى.
وقد اعتمدنا يف ٰهذا ابلحث ىلع املنهج العقــيّل البهايّن اتلحلييّل يف تأصيل 

ادلكتور أيمن املرصي، مرص، أستاذ يف الفلسفة اإلسالمية.  )*(
almahya@yahoo.com

 دور المنهج العقلّي في معرفة اإلله 

د. أيمن المصري*ّ
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مقاالٌت

املطالب العلمّية ونقدها، باإلضافة إىل املنهج انلقيّل اتلوصييّف يف اقتباس انلصوص 
العلمّية من املصادر املعتبة للمدارس املعرفّية اليّت ال تعتمد ىلع املنهج العقيّل.

وقــد توّصلنا يف نهاية ابلحث إىل إثبات صالحّيــة املنهج العقيّل البهايّن 
وحاكمّيته يف معرفة ابلاري تعاىل، بعد أن أثبتنا صالحّيته املنطقّية، وحدوده 
املعرفّية، وحاكمّيته ىلع سائر األدوات املعرفّية انلقلّية والقلبّية واتلجريبّية.

كما توّصلنا إىل بيان املعالم اللكّّية للتوحيد العقيّل البهايّن، وإثبات صفاته 
وأفعال - تعاىل - بنحٍو يليق جبنابه وجالل، ويف املقابل بيّّنا العواقب الوخيمة 
اهات املاّديّة 

ّ
اليّت نشأت من املعرفة الالعقالنّية للباري تعاىل، من قِبل االت

والكالمّيــة واألخبارّية والعرفانّيــة الصوفّية، من اإلحلــاد، والالدينّية، 
والتشبيه، واجلب واتلفويض، واخلرافات العقديّة األخرى.

املفردات ادلاليّلة: املعرفة، املنهج  املعريّف، املنهج العقيّل، معرفة اإلل. 

المقّدمة
إّن احلياة اتلفكريّية يه أبرز مظاهر اإلنســانّية يف ٰهذه احلياة، وٰللك ال 
ختلو حياة أّي إنساٍن عن حماوالٍت للفحص وابلحث واتلحقيق الستكشاف 
ي يعيش فيــه، وكأّن الفضول العليّم واملعريّف قد ُغرز يف 

ّ
جماهيل العالم ال

فطرته اإلنسانّية، وهو من أجل ٰذلك نراه يسى دائًما تلطوير حياته الشخصّية 
واالجتماعّية، وتسخري الطبيعة ومقّدراتها لصاحله.

وقد حّقق اإلنسان منذ وجوده ىلع األرض جناحاٍت كبريًة يف تطوير مأكله 
ومرشبه وملبسه ومســكنه، ووســائل نقله وارتباطاته، بينما ظلّت سائر 
احليوانات ىلع ما يه عليه منذ القدم، ولّك ٰذلك ببكة وجود العقل اإلنسايّن 

ي يمّثل روح احلياة اتلفكريّية.
ّ

ال
وال يتوّقف النشــاط العقيّل لإلنســان عند ٰهذا احلّد املتعلّق باملســائل 
الطبيعّية، بل يتجاوزه إىل ما وراء الطبيعة، فيسأل نفسه أو غريه منذ نعومة 
أظافــره عن مبدإ وجوده ومنتهاه، وعن الغاية مــن احلياة، وعن مصريه بعد 
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املوت، ويه لكّها أســئلٌة طبيعّيٌة ومرشوعٌة من أجل استجالء حقائق الوجود 
يف ٰهذا العالم الغريب.

وحينها يتلىّق اإلنســان أجوبًة متعّددًة عن ٰهذه األســئلة الفلســفّية يف 
طبيعتها، أجوبًة ختتلف وتتعّدد بتعّدد ابليئة اليّت نشأ وترعرع فيها، واغبًلا 
ما تكون أجوبــًة ارتايّلًة نابعًة من األعراف والعــادات واتلقايلد العائلّية 

واالجتماعّية احلاكمة، أو جمّرد استحساناٍت واجتهاداٍت شخصّيٍة انفعايّلٍة.
واإلنســان العاقل عندما يُدرك أهّمّية ٰهذه األســئلة املصريّية، وخطورة 
مثل ٰهذه األجوبة يف تعيني رؤيته العاّمة وفلسفته عن احلياة، ومدى تأثريها 
ىلع أسلوب حياته الشــخصّية واالجتماعّية، لن يكتيف بمثل ٰهذه األجوبة 
االرتايّلة اليّت ال تتمّتع بالضمانة املنطقّية املالزمة للصدق، بل ســيبحث 
ويفتّش عن الطرق املنطقّية اليّت يمكن أن تضمن ل اإلجابات الواقعّية دون 

الوهمّية واخليايّلة.
ي يمكن أن يعتمد 

ّ
وٰهذه املقالة تبحث عن املنهــج املعريّف الصحيح، ال

عليه اإلنســان العاقل تلحصيل اإلجابة املنطقّية ىلع أهّم سؤاٍل من أسئلته 
ي يتفّرع منه ســائر اإلجابات، وهو اجلواب املتعلّق باملبدإ 

ّ
الفلسفّية، وال

ي خلق اإلنســان والعالم؛ ألنّه بمعرفته بانلحو الصحيح 
ّ

اإلليّٰه العظيم ال
نتعّرف ىلع رّس وجودنا هنا، وىلع فلسفة احلياة واملوت.

وتكمن أهّمّية ٰهذا ابلحث يف هداية اإلنســان إىل املزيان املعريّف الصحيح 
ي يمكن أن يعتمده يف بناء رؤيته الكونّية الفلسفّية، ومنظومته القيمّية 

ّ
ال

األخالقّية واالجتماعّية، بنحٍو واقيٍّ جمّرٍد عن الظنون واألوهام، ويرشده إىل 
ي يمكن أن يســلكه يف ٰهذه احلياة من أجل الوصول إىل بّر 

ّ
الطريق القويم ال

األمان وشاطئ السعادة احلقيقّية.
وال شّك يف وجود حبوٍث كثريٍة حول ٰهذا املوضوع؛ نظًرا ألهّمّيته القصوى، 
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مقاالٌت

ولٰكّن الغالب يف مثل ٰهذه األحباث الفلســفّية - نتيجًة لعدم اعتمادها ىلع 
املنهــج العقيّل القويم - هو عدم اعتماد ادلّقة العلمّية واملوضوعّية يف ابلحث 
واتلحقيق؛ مّما يتنایف مع حتقيق الغرض املنشــود يف معرفة الواقع كما هو، 
 االعتماد ىلع املنهج العقيّل البهايّن 

ّ
ال كمــا حنّب ونهوى، وٰهذا ال يضمنه إال

انلابع من الفطرة اإلنســانّية دون سائر املناهج األخرى، وٰهذا هو ما سنسى 
إىل بيانه وإثباته يف ٰهذه املقالة.

وقد رشعنــا يف ابلداية ببيان القواعد العاّمــة للتفكري الصحيح تلكون 
 ننطلق منه بليان الصالحّية العلمّيــة، واحلّجّية الاتّية للمنهج العقيّل 

ً
مبدأ

البهايّن وحدوده املعرفّية، وكيفّية تشكيل احلكومة العقلّية املعرفّية يف مملكة 
اإلنسان، باالستعانة باألدوات املعرفّية األخرى.

ثّم انتقلنا بعد ٰذلك إىل بيان معالم املعرفة العقلّية للباري تعاىل، وحماسنها 
ّية.

ٰ
الواقعّية، وحدودها املعرفّية، كما ثبتت يف الفلسفة اإلهل

ويف اخلتام أرشنا إىل اآلثــار الوخيمة للمعرفة الالعقالنّية للباري تعاىل، 
ىلع املستوى الفردّي واالجتمايّع.

التعريفات

 بليان سلســلة املفاهيم 
ً

قبل ادلخــول يف منت املقالة، ينبيغ اتلعّرض أّوال
واالصطالحات اللكّّية املستعملة فيها، واليّت تشّل املبادئ اتلصّورّية للبحث، 

إذ إّن األحاكم العلمّية متوّقفٌة عليها، واتلصديق فرع اتلصّور كما يقولون.
املعرفــة: قد يُقصد من املعرفة اإلدراك احلــيّسّ الظاهرّي اجلزيّئ يف قبال 
العلم العقيّل اللّكّ ]ابن ســينا، برهان الشــفاء، ص 58[. وقــد يطلقه العرفاء من 
الصوفّيــة أيًضا ىلع اإلدراك احليّسّ ابلاطّي احلضــورّي اجلزيّئ )الوجدايّن(؛ 

وٰللك يسّمون صاحب ٰهذه املعرفة بالعارف ]الفنارّي، مصباح األنس، ص 36[.
ولٰكّن مقصودنا مــن املعرفة يف ٰهذا ابلحث بنحــٍو اعمٍّ العلم احلصويّل 
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الهّي الاكشــف عن األشياء، ســواٌء اكن حّســيًّا أم عقليًّا، بدهيًّا أم غري 
، وســواٌء اكن يقينيًّا أم  ، نظريًّا اكن أم عمليًّا، واقعيًّا اكن أم غري واقيٍّ بديهٍّ
ظّنيًّا، ثابتًا أم متغرّيًا، مطلًقا اكن أم نسبيًّا، وبنحٍو أخّص هو العلم احلصويّل 

العقيّل ايلقيي املطلق اثلابت.
املنهج املعريّف: املقصود منه هو األداة املعرفّية من حيث االعتماد عليها يف 

االستدالل لكشف الواقع، اكحلّس، واتلجربة، والعقل، وانلقل، والقلب.
ي يمّثل املرتبة العقلّية 

ّ
املنهج العقيّل البهايّن: ونقصد به العقل اخلاّص ال

األىلع - كما سيتبنّي الحًقا - واملبتي يف أحاكمه من حيث املاّدة ىلع املبادئ 
العقلّية ابلدهّية األوىل، انلابعة من الفطرة اإلنســانّية، ومن حيث الصورة 

ىلع القياس االقرتايّن أو االستثنايّئ امللزم للنتيجة بنحٍو يقييٍّ صادٍق.
ي ال يشّذ 

ّ
 : ونقصد به ابلاري تعاىل، واجب الوجود بذاته لاته، وال

ٰ
اإلل

، من العلم والقــدرة، واإلرادة، واحلكمة، واحلياة،  عنه أّي كماٍل وجوديٍّ
ي خلق اإلنســان يف 

ّ
وغريها من الكماالت الوجوديّة احلقيقّية واملطلقة، وال

أحسن تقويٍم، وأبدع ٰهذا العالم ىلع أحسن صورٍة ونظاٍم.

القواعد العاّمة الصورّية والخاّصة الماّدّية للتفكير الصحيح

ال شــّك أّن اإلنســان - كما يقول احلكماء - حيــواٌن ناطٌق، بمعىن أنّه 
مفّكٌر، فهو يتمزّي عن سائر الاكئنات بعملّية اتلفكري، وبليان طبيعة اتلفكري 

عند اإلنسان، نقول:
قد يتحّرك ذهن اإلنسان يف الصور احلّسّية، وٰهذه اليّت تسّم باملشاهدات، 
وقد يتحّرك الهن يف الصور اخليايّلة، وتســّم باتلخّيل، وقد تكون احلركة 
يف املعقوالت، ويه املسّماة باتلفكري، فاتلفكري هو حركة الهن اإلراديّة يف 

املعقوالت من املعلوم إىل املجهول.
قال الفــارايّب: »الفكر تطّرق الهن ملعرفة جمهوٍل مــن معلوٍم« ]الفارايّب، 
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مقاالٌت

املنطقيات، ص 25[. أي أّن اتلفكري هو الكتساب املجهول باملعلوم.

وقد أشار ابن سينا لعملّية اتلفكري بقول: »أعي بالفكر ها هنا ما يكون 
عند إمجاع اإلنســان أن ينتقل عن أموٍر حارضٍة يف ذهنه متصّورٍة أو مصّدٍق 

بها... إىل أموٍر غري حارضٍة فيه« ]ابن سينا، رشح اإلشارات واتلنبيهات، ص 10[.
قول: »متصّورٍة أو مصّدٍق بها« إشــارٌة نلحوي املعلوم، حيث ينقسم إىل 
معلوٍم تصــّوريٍّ يتعلّق بالفهم اتلفصييّل للمعــاين، ومعلوٍم تصدييقٍّ يتعلّق 
باألحاكم العقلّية ىلع القضايا، ومن هنــا حيدس اللبيب أّن اتلفكري مطلًقا 
ي يشّل رأس مال 

ّ
الكتســاب املجهول جيب أن يكون مســبوقًا باملعلوم ال

املفّكر، وٰهذا معىن قول احلكماء: »إّن لّك تعليٍم وتعلٍّم فبعلٍم قد سبق«.
وقال أيًضا: »ولّك تعليٍم وتعلٍّم ذهيٍّ وفكريٍّ فإنّما حيصل بعلٍم قد سبق؛ وذٰلك 
ألّن اتلصديق واتلصّور الاكئنني بهما إنّما يكونان بعد قوٍل قد تقّدم مسموٍع أو 

« ]ابن سينا، برهان الشفاء، ص57[.
ً

معقوٍل، وجيب أن يكون ذٰلك القول معلوًما أّوال
وٰهذه احلركة اتلفكريّية مؤلّفٌة يف الواقع من حركتني، حركٍة أوىل النتخاب 
املعلومات املناسبة للمطلوب، تتبعها حركٌة ثانيٌة لرتتيب ٰهذه املعلومات ىلع 

الصورة املطلوبة.
قال صاحــب )املحاكمات(: »فباحلركــة األوىل حتصل مــاّدة الفكر، 
وباثلانيــة الصورة، وال بّد منهما يف الفكر الصنايّع، أّما احلركة األوىل فألّن 
 من مبادئ مناسبٍة 

ّ
املطلوب ليس حيصل من أّي مبدإٍ اتّفق، بل ال حيصل إال

ل، وال احلركة اثلانية، فألّن املبادئ ال تنســاق إىل املطلوب كيفما اتّفقت، 
بل إذا وقعت ىلع ترتيٍب وهيئٍة خمصوصٍة، وال شّك أّن حتصيل املواّد املناسبة 
 باملنطق« ]القطب الرازّي، حاشية 

ّ
وترتيبها ىلع وجٍه يؤّدي إىل املطالب ال يتّمان إال

رشح اإلشارات واتلنبيهات، ص 10[.

واخلطــأ يف اتلفكري قد يقع من جهة طبيعة املــواّد املنتخبة، أو من جهة 
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ترتيبها ىلع الصورة الصحيحة؛ وٰللك فقد مّست احلاجة إىل صناعٍة علمّيٍة 
معيارّيــٍة ضابطٍة تبنّي نلا كيفّية انتخاب املواّد املناســبة للمطلوب، وكيفّية 

ترتيبها ىلع الصورة الصحيحة، أال ويه صناعة املنطق.
واملنطق الصورّي معيٌّ ببيان القواعد العاّمة لرتتيب املعلومات، واملنطق 
املاّدّي أو ما يسّم بالصنااعت اخلمس معيٌّ ببيان القواعد اخلاّصة يف انتخاب 

املواّد الصحيحة حبسب لّك صناعٍة ىلع حدٍة.
وســوف نتعّرض باختصاٍر لٰهذه القواعد انطالقًا من بيان الوظائف اللكّّية 

للعقل اإلنسايّن املدبّر لعملّية اتلفكري، وكما ييل:

أّواًل: الوظائف التصّورّية: 

وسنبيّنها حبسب الرتتيب الطبيّي بينها:
1ـ اتلجريــد: ويمّثل اخلطوة األوىل من اتلعّقل، وهو انزتاع العقل للمعىن 
الــلّكّ من جزئّياته املاّديّة املتخّيلة، فبعد ارتســام الصور اجلزئّية يف اخليال، 
يقوم العقل بتجريدها عن العوارض املاّديّة ال ىلع أن يســتخرج املعىن اللّكّ 
من داخلها، بل بعد ارتسامها يف اخليال وتوّجه العقل إيلها يفاض عليه املعىن 
اللّكّ املسانخ هلا من العقل الفّعال، وٰهذه العملّية ال حتتاج من العقل أكرث من 

اتلوّجه للجزئّيات.
قال ابن سينا: »إنّ  القّوة العقلّية إذا اّطلعت  ىلع اجلزئّيات اليّت یف اخليال، 
ي ذكرناه، اســتحالت جمّردًة عن املاّدة 

ّ
وأرشق عليها نور العقل الفّعال فينا ال

وعالئقها، وانطبعت یف انلفس انلاطقة، ال ىلع أنّها أنفسها تنتقل من اتلخّيل 
إىل العقل منا، وال ىلع أّن املعىن املغمور يف العالئق وهو يف نفســه واعتباره يف 
ذاته جمّرٌد يفعل مثل نفسه، بل ىلع معىن أّن مطالعتها تعّد انلفس ألن يفيض 
عليها املجّرد من العقل الفّعال. فإّن األفاكر واتلأّمالت حركٌت معّدٌة للنفس حنو 
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قبول الفيض، كما أّن احلدود الوسطى معّدٌة بنحٍو أشّد تأكيًدا لقبول انلتيجة، 
وإن اكن األّول ىلع سبيٍل واثلاين ىلع سبيٍل أخرى، كما ستقف عليه. فتكون 
انلفس انلاطقة إذا وقعت هلا نســبٌة ما إىل ٰهذه الصورة بتوّســط إرشاق العقل 
الفعال حدث  فيها منه  يش ٌء من جنسها من وجه« ]ابن سينا، نفس الشفاء، ص 209[.

2 ـ اتلميزي: وهــو يمّثل اخلطوة اثلانية للتعّقــل، واخلطوة األوىل لعملّية 
 بني 

ً
اتلفكــري، إذ يتحّرك العقل بني ٰهذه األشــخاص املعقولة يلمــزّي أّوال

املتشــابهات منها واملتباينات، ثّم يتحّرك بني املتشــابهات منها يلمزّي بني 
األوصاف املقّومة اثلابتة هلا، ويه الاتّيات، وبني األوصاف املتغرّية الالحقة 

غري املقّومة هلا ويه العرضّيات.
وٰهذه العملّية يه اليّت نســّميها بعملّية اتلقسيم أو اتلحليل العقيّل، وهو 
ي 

ّ
تكثري الواحد، واليّت تكون مقّدمًة رضورّيًة بعد ٰذلك لعملّية الرتكيب، ال

هو توحيد الكثري، وهاتان العملّيتان - اتلقســيم والرتكيب - هما العمودان 
الرئيسان يف اتلعليم يف املراكز األاكديمّية والعلمّية.

وقال أيًضا: »فأّول ما يتمزّي عند العقل اإلنساينّ  أمر الاّت منها والعريّض، 
وما به تتشــابه تلك اخلياالت و ما به ختتلف، فتصري املعاين اليّت ال ختتلف 
تلك بها معىًن واحًدا يف ذات العقل بالقياس إىل التشابه، لٰكّنها فيها بالقياس 
إىل ما ختتلف بــه تصري معاين كثريًة، فتكون للعقل قدرٌة ىلع تكثري الواحد 
من املعــاين وىلع توحيد الكثري، أّما توحيد الكثري فمن وجهني: أحدهما بأن 
تصــري املعاين الكثرية املختلفة یف املتخّيالت  بالعدد، إذا اكنت ال ختتلف یف 
احلّد معــىًن واحًدا. والوجه اثلاين بأن يرّكب مــن معاين األجناس والفصول 
معىًن واحًدا باحلّد، ويكــون وجه اتلكثري بعكس ٰهذين الوجهني. فٰهذه من 
خواّص العقل اإلنسايّن، وليس ٰذلك لغريه من القوى« ]ابن سينا، املصدر السابق[.

وٰهذا الكالم حيتاج إىل مزيد بياٍن، فنقول:
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إّن عملّية اتلقسيم العقيّل متقّدمٌة بطبعها ىلع الرتكيب العقيّل، واتلقسيم 
إّما يكون بتقســيم الّل إىل أجزائه العقلّية، ويسّم باتلحليل العقيّل، وهو 
املرحلة األوىل من مراحل اتلفكري اإلنســايّن كما قلنا، ويه خطوٌة رضورّيٌة 
أّويّلٌة لعملّية اتلصّور واتلصديق كما ســيأت، وإّما أن يكون بتقسيم املعىن 
اللّكّ إىل جزئياته، ويسّم باتلقسيم املنطيّق، ويه عملّيٌة رضورّيٌة يف تقسيم 
املقوالت العرش إىل أنواعها املختلفة، وتقســيم العلوم واملعارف اإلنسانّية، 
كتقسيمها اإلمجايّل إىل احلكمة انلظرّية والعملّية، ثّم تقسيمها اتلفصييّل إىل 
علوٍم جزئّيٍة وأبواٍب وفصوٍل، ٰهذا باإلضافة إىل مدخلّيتها اهلاّمة يف األقيسة 

العقلّية االستثنائّية املنفصلة.
أّما الرتكيب، فهو ىلع العكــس من ٰذلك، ويكون إّما برتكيب اجلزئيات 
ا يف  ٍّ واحٍد، ويســّم باتلصنيف، ويلعب دوًرا هامًّ

ّ
وإدراجها حتت معىًن لك

اهات الفكرّية 
ّ

تصنيف العلوم والكتب واملكتبات العلمّية، واملدارس واالت
والعلمّية املختلفة، أو يكون برتكيب األجزاء العقلّية يف معىًن عقيلٍّ واحٍد، 
كرتكيب أجزاء األقوال الشارحة الكتســاب املجهول اتلصّورّي، أو تركيب 
القضايا يف مقّدمات األقيسة الكتساب املجهول اتلصدييّق، وكيفّية تركيب 
ٰهــذه األجزاء العقلّية ماّدًة وصورًة يه ىلع عهدة صناعة املنطق كما قلنا من 

قبل.
3ـ  اكتساب املجهول اتلصّورّي: وٰذلك برتكيب أجزاء األقوال الشارحة كما 
سبق، ويكون إّما برتكيب األجزاء الاتّية لليشء يف معىًن واحٍد، ويسّم باحلّد، 

أو برتكيب األجزاء العرضّية وحدها أو مع األجزاء الاتّية، ويسّم بالرسم.

ثانًيا: الوظائف التصديقّية

إّن الوظيفة اتلصديقّية الوحيدة للعقل يه االستدالل، ويه عبارة عن انتقاٍل 
من قضّيٍة معلومٍة إلثبات قضّيٍة جمهولٍة بينهما تناسٌب ما؛ لكون املدلول الزًما 
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عن ادليلل، مّما يستلزم اتلناســب بينهما بناًء ىلع قانون العلّّية والسنخّية، 
 أربعة أحناٍء من االستدالل، 

ّ
وبما أّن القضّية إّما لكّّيٌة أوجزئّيٌة، فال يتصّور إال

حبسب القسمة العقلّية احلارصة، ويرجعان إىل ثالثة أحناٍء كما سنبنّي، إذ إّن 
ٌّ يف نفسه أو احلقييق:

ّ
ي هو لك

ّ
اجلزيّئ هنا هو اجلزيّئ األعّم من اإلضايّف ال

ي حتته، وهو القياس.
ّ

األّول: من اللّكّ إىل اجلزيّئ ال
ي فوقه، وهو االستقراء.

ّ
اثلاين: من اجلزيّئ إىل اللّكّ ال

اثلالث: من اجلزيّئ إىل اجلزيّئ املشابه ل، وهو اتلمثيل.
وٰللك فقد قال ابن سينا: »أصناف ما حيتّج به يف إثبات يشٍء.......ثالثٌة: 
أحدها القياس، واثلاين االســتقراء وما معه، واثلالث اتلمثيل وما معه« ]ابن 

سينا، رشح اإلشارات واتلنبيهات، ص 229[.

ومــن هنا يتبنّي أن ال معىن تلصّور حنٍو آخر مــن األدلّة وراء ٰهذه األدلّة 
اثلالثة، كما قد يتوّهم ابلعض ٰذلك. ]زيك جنيب حممود، املنطق الوضّي، ص 270[

وقــد ذهب املناطقة إىل أّن العمدة يف االســتدالل صــورة القياس دون 
االســتقراء واتلمثيل؛ ألّن صورة القياس ملزمٌة للنتيجة بالرضورة العقلّية 

ىلع خالف اآلخرين.
قال ابن ســينا: »وأّما القياس فهو العمدة، وهو قوٌل مؤلٌّف من أقواٍل إذا 
ســلّم ما أورد فيه من القضايا لزم عنه لاته قوٌل آخر« ]ابن سينا، رشح اإلشارات 

واتلنبيهات، ص 233[.

والّس يف ٰذلك أمران:
ٍّ يسي إىل جزئّياتــه اليّت يُقال عليها 

ّ
األّول: أّن احلكــم ىلع موضوٍع لك

 نفس اللّكّ املقّيد، ىلع خالف االســتقراء 
ّ

بالرضورة، إذ إّن اجلزيّئ ليس إال
واتلمثيــل، إذ ال توجد رضورٌة عقلّيٌة ملزمــٌة إلرساء حكم اجلزيّئ لللّكّ أو 

للجزيّئ اآلخر؛ الحتمال مدخلّية خصوصّيات الفرد اجلزيّئ يف احلكم.
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نعم يف االســتقراء ونتيجة تكّرر وجود احلكم يف اجلزئّيات املتماثلة يرّجح 
، وكٰذلك  العقل رجوع ٰهذا احلكم إىل الطبيعة اللكّّية املشرتكة بينها بنحٍو ظّيٍّ
لوجود الشــبه بني األصل والفرع يرّجح العقل إرساء حكم األصل إىل الفرع 

بنحٍو ظّيٍّ أيًضا، ال بنحٍو يقييٍّ ملزٍم.
 من االســتقراء واتلمثيل - وإن اكنــا خيالفان القياس يف 

ًّ
اثلاين: أّن كال

بداية السلوك االستداليّل - يرجعان يف حقيقتهما إىل القياس.
قال املحّقــق الطويّس: »القياس واالســتقراء خيتلفــان بتبادل األصغر 
واألوســط، فالقياس أن تقول: لّك إنساٍن وفرٍس وطائٍر حيواٌن، ولّك حيواٍن 
حيّرك فّكه األســفل. واالســتقراء أن تقول: لّك حيواٍن إّما إنســاٌن أو فرٌس 
ها حيّرك فّكه األســفل، فاخللل فيه يقع مــن جهة الصغرى، 

ّ
أو طائــٌر، وك

واالســتقراء ىلع احلرص تامٌّ، وغريه ناقٌص، واالسم يقع مطلًقا ىلع انلاقص، 
ي بيّنه الشــيخ وهو ال يفيد غري الظّن، فاســتعمال يف البهان مغالطٌة، 

ّ
وال

 بإيراد انلقض. وما يف الكتاب ظاهٌر« 
ّ

ويف اجلــدل ليس بمغالطٍة و ال يمنع إال
]الطويّس، رشح اإلشارات واتلنبيهات، ص 231[.

ثّم قال عن اتلمثيــل: »بعض املتلكّمني والفقهاء يســتعملون اتلمثيل، أّما 
املتلكّمون فيف مثل قوهلم للسماء حمدٌث؛ لكونه متشّكاًل اكبليت ويسّمون ابليت، 
وما يقوم مقامه شاهًدا والسماء اغئبًا واملتشّل معىًن وجامًعا واملحدث حكًما، وال 
 يف اصطالحاٍت. وإذا 

ّ
بّد يف اتلمثيل اتلاّم من ٰهذه األربع، والفقهاء ال خيالفونهم إال

رُّد اتلمثيل إىل صورة القياس صار ٰهكذا السماء متشّلٌ ولّك متشّلٍ فهو حمدٌث 
اكبليت فيكون اخللل من جهة الكبى« ]املصدر السابق، ص 232[.

قول: »إّن االســتقراء يرجع إىل قياٍس خمتّل الصغرى، واتلمثيل يرجع إىل 
قياٍس خمتّل الكبى« ألّن صورة الصغرى يف االســتقراء، وصورة الكبى يف 

اتلمثيل حّقهما أن تكونا جزئيّتني، ال لكّّيتني.
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والّس يف احنصار حقيقة ادليلل يف القياس هو أّن لزوم انلتيجة عن ادليلل، 
إّما أن يكون لزوًما داخليًّا، ببيان معىًن يف ادليلل الزٍم لطريف انلتيجة، وهو 
احلّد األوســط يف القياس االقرتايّن، أو يكون لزوًمــا خارجيًّا، ببيان معىًن 

يكون وجوده مالزًما لوجود انلتيجة، كما يف القياس االستثنايّئ.
وال يُتصّور حنٌو آخر من االستنتاج غري ٰهذين املعنيني.

ومن هنا يتبنّي مدى تهافت من يتوّهم إماكن استبدال القياس باالستقراء 
أو أّي ديلٍل آخر مزعوٍم.

قال زيك جنيب حممود: »اكد الرأي اتلقليدّي جيمع ىلع أّن القياس يف صورته 
اليّت أسلفناها هو وحده انلموذج لالستدالل الصحيح... وقد عي براديل عنايًة 
كبى بمناقشة ٰهذا املبدإ مناقشًة مستفيضًة؛ يلبنّي أنّه أضيق من أن يشمل لّك 
أنواع االستدالل، فضاًل عّما به من أوجه انلقص اليّت ال تعله هو نفسه صاحلًا 

لالستدالل بمعناه الصحيح« ]زيك جنيب حممود، املنطق الوضّي، ص 270[.
والغريب أّن ٰهؤالء حينما يُشــلكون ىلع القيــاس يعتمدون ىلع القياس 
نفسه، مّما يؤّكد أّن القياس هو السبيل الوحيد لالستدالل أو انلقض، فتأّمل!
قال جون لوك يف انتقاده الســاخر للقياس األرسطّي معتمًدا ىلع القياس 
األرسطّي االستثنايّئ نفســه: »لو وجب اعتبار القياس األداة الوحيدة للعقل 
 يوجد أحٌد قبل أرســطو يعلم أو يســتطيع أن 

ّ
للوصول إىل احلقيقة، للزم أال

يعلم شيئًا ما بالفعل«. ثّم قال: »ولٰكّن اهلل لم يكن ضنينًا بمواهبه ىلع البرش 
إىل حّد أن يقنع بإجياد خملوقاٍت ذوات قدمني، ويدع ألرسطو العناية جبعلهم 
خملوقــاٍت اعقلًة«. وأضاف أيًضا: »إّن قواعد القياس ليســت يه اليّت تُعلّم 
االســتدالل، والقياس ال يفيد يف كشف اخلطإ يف احلجج ويف زيادة معارفنا« 

]يوسف كرم، تاريخ الفلسفة احلديثة، ص 143[.

ومن اجلديــر بالكر أّن الوظيفــة اتلصديقّية الّــيت ذكرناها للعقل يه 
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الوظيفــة الصورّيــة املتعلّقــة بصورة ادليلــل ال ماّدتــه، أي هيئة ترتيب 
املعلومات الهنّية، أّما ابلحث حول كيفّية االستدالل املاّدّي، أي انتخاب 
املواّد املناســبة للمطلوب فيُبحث عنها يف باب الصنااعت اخلمس، ويمكن 

تلخيصها اكآلت:
قال ابن ســينا: »أصناف القضايا املســتعملة فيما بني القائســني ومن 
جيري جمراهم أربعٌة: مســلّماٌت، ومظنوناٌت وما معها، ومشّبهاٌت بغريها، 

وخمّيالٌت« ]ابن سينا، اإلشارات واتلنبيهات، ص 213[.
ثّم رشع يف اتلفصيل، حيث قّســم املسلّمات إىل واجٍب قبوهلا ومشهورٍة 

ومقبولٍة وموهومة.
وحنن نقول إّن الصورة املعتمدة واملشــرتكة بــني ٰهذه الصنااعت اخلمس 
يه صورة القياس، واالختالف بينها إنّما يكون يف املواّد املســتعملة فيها، 

وانتخاب ٰهذه املواّد من طرف املستدّل إنّما حتّددها الغاية من االستدالل.
فإن اكنت الغاية يه الوصول للحقيقة فينتخب املســتدّل القضايا ابليّنة 
الواجبة القبــول أو املبيّنة بها؛ ألنّها يه القضايــا الصادقة بذاتها، كما يف 
صناعة البهــان، وإن اكنت الغاية إلزام اخلصم فيســتعني باملشــهورات 
واملســلّمات كما يف صناعة اجلــدل، وأّما إن أراد إقنــاع اجلمهور فيكتيف 
باملظنونات واملشــهورات عندهم؛ ألّن اجلمهور يكتفون يف سريتهم العرفّية 
باملظنونات واملقبوالت يف ترتيــب األثر العميّل املطلوب، وتلك يه صناعة 
اخلطابة، وأّما إن أراد حتريك املشــاعر فيعتمد القضايــا املخّيلة املحّركة 
 

ّ
للعواطف واألحاسيس يف صناعة الشعر، وإذا أراد اتلضليل فليس أمامه إال

أن خيتار القضايا املشّبهة يف صناعة املغالطة.
ومن هنا يتبنّي أّن صناعة البهــان يه أتّم الصنااعت وأرشفها؛ ألنّها يه 
اليّت توصلنا إىل احلقيقة، لكونها مرّكبًة من ماّدةٍ وصورةٍ معصومتني من اخلطإ.
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مقاالٌت

: »البهان قياٌس مؤلٌّف  من  يقينّياٍت  ينتج يقينيًّا بالات  مة احليّلّ
ّ

قال العال
اضطراًرا، والقياس صورته وايلقينّيات ماّدته وايلقني املســتفاد اغيته ، فّل 
حّجــٍة ال بّد فيها من مقّدمتني، وتانك املقّدمتان قد تكونان يقينّيتني، وقد 
ال تكونــان، ونعي بايلقني اعتقاد اليش ء ىلع ما هو عليه مع اعتقاد امتناع 
انلقيض، فّل حّجٍة مؤلّفة من مقّدمتني يقينّيتني إلنتاٍج يقييٍّ يسّم برهانًا« 

، اجلوهر انلضيد، ص 199[. ]احليّلّ

وٰهذه القواعد املكتشــفة تمّثل يف الواقع الوظائف الفزييولوجّية الطبيعّية 
للعقل اإلنســايّن بوصفها جزًءا من وجود اإلنســان، وتمّثل احلالة الصّحّية 
ي يســّبب االحنراف عنها االضطرابات الفكرّية واألمراض 

ّ
العقلّية ل، وال

العقلّية اليّت تنعكس سلبًا ىلع حياة اإلنسان الشخصّية واالجتماعّية.

الصالحّية العلمّية للمنهج العقلّي البرهانّي

يف ٰهذه املســألة نريد أن نشــري إىل حبٍث بديٍع ببياٍن جديٍد حول املراتب 
احلكمّية للعقل العاّم؛ لنســتخلص منها العقــل اخلاّص املقصود نلا يف ٰهذا 

ابلحث، فنقول:
بعد أن فرغنا من بيان الوظائف اتلصّورّية واتلصديقّية للعقل، يتبنّي نلا 
أّن العقــل بمعناه العاّم هو احلاكم األّول واألخري يف مملكة اإلنســان، بمعىن 
مطلق إثبات يشٍء ليشٍء أو نفيه عنه، ولٰكن بأحناٍء ومراتب متعّددٍة يمكن 

مالحظتها بنحوين من االعتبار:
االعتبــار األّول بلحاظ حنو اإلدراك، فالعقل قد حيكم بنفســه كما يف 
القضايا األّويّلة، وقد حيكم باالســتعانة بغريه مــن األدوات املعرفّية، فتارًة 
يستعني باحلّس، كحكمه بأّن ٰهذه الشمس طالعٌة، وتارًة يستعني باتلجربة، 
كحكمه بأّن احلديد يتمّدد باحلرارة، وتارًة أخرى يستعني بانلقل، كحكمه 



93

  دور المنهج العقلّي في معرفة اإلله

العدد الثالث   السنة األولى   ربيع 2018

بأّن اخلمر حراٌم.
ومن هنا يتبنّي أّن ما يســّم بادليلل احليّسّ أو ادليلل اتلجريّب أو ادليلل 

 ادليلل العقيّل بمعناه العاّم، إذ إّن احلاكم هو العقل ال غري.
ّ

انلقيّل ليس إال
أّما االعتبــار اثلاين فبلحاظ طبيعة ادليلل من حيــث املاّدة أو الصورة، 
فنقــول: إّن العقل قد حيكم حكًما قطعيًّا، وقد حيكــم حكًما ظّنيًّا، ثّم إّن 
حكمه القطّي قد يكــون صادقًا مطابًقا للواقع، وقــد يكون اكذبًا كما يف 

اجلهل املرّكب.
وأّما حكمه القطّي الصادق فقد يكون ثابتًا، وقد يكون متغرّيًا، واثلاين 
يســّم بشــبه ايلقني أو ايلقني باملعىن األعّم، ورّس تغرّي ايلقني فيه هو كون 
اليشء غري معلوٍم من أسبابه الاتّية املوجبة لالعتقاد به، بل حصل االعتقاد 
واتلصديق به من أســباٍب أخرى اكملشهورات واملقبوالت، أّما األّول فيسّم 
بايلقني باملعىن األخّص، وســبب ثباته هو أنّه معلوٌم من جهة أسبابه الاتّية 
املوجبة ل، فال يمكن أن ينفّك عنها، وٰذلك هو معىن قوهلم إّن ذوات األسباب 
 عن طريق أســبابها الاتّية ]ابن ســينا، برهان الشفاء، ص 85[، وٰهذا 

ّ
ال تُعلم إال

ي يكون فيه احلّد األوســط واسطًة يف اإلثبات 
ّ

هو ادليلل العقيّل البهايّن ال
واثلبوت مًعا، ىلع خالف سائر األدلّة غري البهانّية.

ي حيكم بنفســه حكًما قطعيًّا صادقًا وثابتًا هو العقل البهايّن 
ّ

فالعقل ال
اخلاّص، فمن توّهم وجود ديلٍل آخــر غري ادليلل البهايّن يمكن أن يؤّمن نلا 

ٰهذا ايلقني اخلاص، فقد ارتكب شطًطا.
ومن هنا نكون قد استخلصنا من باطن العقل العاّم بمراتبه املختلفة ٰهذا 
ي يدرك 

ّ
ي هو العقل البهايّن املعصوم ماّدًة وصورًة، وال

ّ
العقــل اخلاّص، ال

األشياء من جهة أسبابها الاتّية ال غري.
وأحاكم ٰهذا العقل البهايّن ورشائطه املختلفة مذكوٌر يف صناعة البهان 
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مقاالٌت

ي يهّمنا 
ّ

، وال يســعنا أن نتعّرض هلا يف ٰهذا ابلحث، ولٰكّن ال بنحٍو تفصييلٍّ
ي يشــّل روح البهان وحقيقته، هو أن يكــون املحمول ذاتيًّا 

ّ
منهــا، وال

للموضوع يف املقّدمتني، بمعىن أن يكون املحمول مأخوًذا يف حّد املوضوع أو 
يكون املوضوع مأخوًذا يف حّد املحمول، وبٰذلك يكون جمّرد تصّور املحمول 
واملوضوع اكفيًــا يف اتلصديق بالقضّية، ويكون احلّد األوســط علًّة موجبًة 

بالات للنتيجة.
وإىل هنا نكون قد توّصلنــا إىل أّن حّجّية العقل البهــايّن تاّمٌة وذاتّيٌة، 
بمعىن أّن اكشــفّيته ومرشوعّيته العلمّية من ذاته؛ ألنّه يبتي ىلع مقّدماٍت 

ذاتّية الصدق، وصورٍة بدهّية اإلنتاج.
ي يمكن االعتماد عليه 

ّ
ولوال البهان النتىف وجود املزيان املعريّف املعصوم ال

يف اتلصويب أو اتلخطئة، ولوقعنا يف مستنقع النسبّية والسفسطة بالرضورة.
ومن هنا يتبنّي نلا سخافة من يسى نلقض البهان أو تضعيفه باستدالالٍت 
غري برهانّيٍة، ســواٌء اكنت خطابّيًة أو مغالطّيًة، ال تستحّق حّت جمّرد انلظر 

فيها بعد أن عرفنا معىن البهان ومراتب أحاكم العقل العاّم.

حدود العقل البرهانّي

بعــد أن فرغنا من بيان احلّجّية الاتّية للعقــل البهايّن، يصل ادلور إىل 
بيان حــدوده املعرفّية، أي: إىل أّي مًدى يمكن أن يكشــف نلا الواقع، أو 
بعبارٍة أخرى، مــا هو حريم العقل البهايّن؟ ومــا يه املنطقة اخلارجة عن 

حريم حكمه؟
وقبل اإلجابة عن ٰهذا السؤال، ينبيغ اإلشارة إىل أمرين:

األّول: هو أّن العقل البهايّن بما أنّه أىلع وأرشف مراتب العقل العاّم، ال 
يقبل من أّي مرتبٍة مــن املراتب العقلّية ادلانية حتته أن تضع ل حدوده، بل 

ي يعنّي حدوده ويرسمها نلفسه.
ّ

هو ال
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ومن هنا يتبنّي نلا خطأ من حياول أن حُيّجم العقل البهايّن بالعقل اتلجريّب 
أو اجلــديّل أو اخلطايّب أو االســتقرايّئ، كما يفعل احلّســّيون واألخبارّيون 

واملتلكّمون والصوفّية.
اثلاين: أّن حدود العقل البهايّن ليست حدوًدا اعتبارّيًة يمكن اتلفاوض 

حوهلا، بل يه حدوٌد تكوينّيٌة، بمعىن أّن العقل يعجز عن ختّطيها.
أّما ما يه تلك احلدود، فيّتضح ببيان حريم العقل البهايّن، فنقول:

إّن األحــاكم العقلّيــة البهانّية إنّما تتعلّق بنحوين مــن القضايا، وهما 
القضايا اللكّّيــة دون اجلزئّية املتغرّية، والقضايــا احلقيقّية دون االعتبارّية 

العملّية، وسنتعّرض لّل قسٍم ىلع حدته إن شاء اهلل - تعاىل - فنقول:
: القضايــا اللكّّية: إّن من الرشائط الرضورّية يف مقّدمات البهان أن 

ً
أّوال

تكون لكّّيًة، ال جزئّيًة متغرّية.
قال ابن ســينا: »وألّن املقّدمات البهانّية قيــل فيها إنّها جيب أن تكون 
لكّّيًة، فلنبنّي كيف يكون املقول ىلع الّل يف املقّدمات البهانّية« ]ابن ســينا، 

برهان الشفاء، ص 123[.

وقد توّهم ابلعض بأّن رشط اللكّّيــة إنّما هو يف املطالب اللكّّية، وال بأس 
بأن تكون املقّدمات البهانّية جزئّيًة يف املطالب اجلزئّية، وٰهذا وهٌم كبرٌي.

بيان ٰذلك: إّن من الرشوط الالزمة واملمزّية اخلاّصة للمقّدمات البهانّية 
أن تكون حمموالتهــا ذاتّيًة ملوضواعتها؛ حّت تكون بيّنــًة وموجبًة للنتيجة 
 

ّ
بالات كما ســبق وأن بيّنا، واحلال أّن املحمول الاّت البهايّن ال يكون إال
للطبائع اللكّّية اثلابتة اكإلنسان، ال الشخصّية املتغرّية كزيٍد؛ والّس يف ٰذلك 
خذ يف حّد موضوعه أو أخذ موضوعه 

ُ
أّن املحمول الاّت يف باب البهان هو ما أ

يف حّده، واجلزيّئ املتغرّي ال حّد ل بالات، وٰهذا معىن قوهلم إّن اجلزيّئ ليس 
بكاســٍب وال مكتسٍب، أي ال يؤخذ يف حّد يشٍء، وال يشء يؤخذ يف حّده، 

بل احلّد للماهّية اللكّّية وباملاهّية.



96

مجلة الدليل / 

العدد الثالث   السنة ااألولى   ربيع 2018

مقاالٌت

وباتلايل فالعقل البهايّن ال سبيل ل إىل معرفة أحاكم اجلزيّئ بما هو جزيئٌّ 
ٌّ ثابٌت.

ّ
، أي بما حيتّف به من العوارض الغريبة، بل بما هو لك متغرّيٌ

ثانيًــا: القضايا احلقيقّية: ومعــىن القضايا احلقيقّيــة يه اليّت توجد ال 
باختيارنا اكإلنســان واملثلّث واجلســم والعقل وابلاري تعــاىل، واليّت يه 
موضواعت العلــوم انلظرّية احلقيقّيــة اكملنطق والرياضّيــات والطبيعّيات 
والفلســفة، ىلع عكس القضايا االعتبارّية اليّت توجد باختيارنا، كحسن 
األمانة وقبح اخليانة، وســائر األحاكم العملّية اليّت تشّل موضواعت احلكمة 

العملّية من األخالق والسياسة.
قال ابن ســينا يف مدخل )منطق الشفاء(: »واألشــياء املوجودة إّما أشياء 
موجودٌة ليس وجودها باختيارنا وفعلنا، وإّما أشياء وجودها باختيارنا وفعلنا، 
ومعرفة األمور اليّت من القســم األّول تسّم فلسفًة نظرّية، ومعرفة األمور 

اليّت من القسم اثلاين تسّم فلسفًة عملّية« ]ابن سينا، منطق الشفاء، ص 12[.
والّس يف ٰذلــك أّن مالاكت األحاكم االعتبارّية الّــيت يه بمثابة احلدود 
ّية 

ٰ
الوسطى هلا إنّما يه يف يد من اعتبها، كسائر الترشيعات والقوانني اإلهل

أو الوضعّية، وباتلايل فال سبيل للعقل البهايّن إيلها.
فقــد تبنّي مّما تقــّدم أّن القضايا اجلزئّية املتغــرّية والقضايا االعتبارّية 
العملّية كالهما خارجــان عن حريم العقل البهــايّن، وواقعان يف منطقة 

الفراغ العقيّل حبسب ما اصطلحناه.
وٰهذه املنطقة الواســعة ال ســبيل للعقل البهايّن إيلها بنفســه، ويكون 
الســالك فيها ىلع خطٍر عظيٍم بعد فقدان احلصانة البهانّية، ولٰكن مع ٰذلك 
فإّن العقل البهايّن ال يكل صاحبه إىل نفسه يف ٰهذه املنطقة اخلطرية، ولٰكن 
يهديه بعنايته إىل أدواٍت معرفّيٍة أخرى يســتعني بهــا ىلع وعورة الطريق، 

وحيتفظ نلفسه حبّق اإلرشاف اللّكّ كما سنبنّي ٰذلك يف املحور األخري.
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الحكومة العقلّية

بعد أن أثبتنا العصمة واحلّجّية الاتّية للعقل البهايّن، وأنّه أرشف مراتب 
ي هو احلاكم املطلق يف مملكة اإلنسان، ثبتت حاكمّية العقل 

ّ
العقل العاّم ال

البهايّن وواليته املعرفّية ىلع سائر مراتب األحاكم العقلّية األخرى.
ولٰكن بعد أن أثبتنــا حمدوديّته وبيّّنا حــدوده الطبيعّية وحريم أحاكمه 
اخلاّصة به، واتّضحت منطقة الفراغ العقيّل، يبىق السؤال حول كيفّية إدارة 
العقل البهايّن ملنطقة الفراغ العقيّل، واالستعانة باألدوات املعرفّية األخرى 

مللء ٰهذه املنطقة بنحٍو منطيقٍّ ال يتعارض مع أحاكمه الاتّية، فنقول:
: بالنسبة إىل إدراك اجلزئّيات املتغرّية من حيث يه متغرّية، فيضعها 

ً
أّوال

ي يكــون ىلع اتّصاٍل مبارٍش معها، وينقل احلّس 
ّ

العقل ىلع عهدة احلّس ال
عوارضها املاّديّة لذلهن كما وقعت عليه؛ يلنزتع منها العقل املعاين اللكّّية.

 ناقاًل أمينًا للعوارض املاّديّة، وأّن العقل 
ّ

ومن هنا نعلم أّن احلّس ليس إال
باالستعانة باحلّس هو احلاكم بنحٍو جزيئٍّ ىلع وجود األشياء وأحناء وجودها يف 

.
ً

اخلارج؛ ألّن احلكم ليس أمًرا حمسوًسا، بل معقوال
ثانيًا: بالنسبة إلدراك اجلزئّيات املتغرّية من حيث يه ثابتٌة لكّّية، فيستعني 
فيه العقل باتلجربة، اليّت يمكن أن نعّرفها باختصاٍر بأنّها تكرار املشاهدات 
احلّســّية لصدور األثر عن املؤثّر حتت ظروٍف خمتلفٍة؛ إلحراز اتلالزم الاّت 

بني األثر واملؤثّر.
واتلجربة وإن اكنت تعتمد ىلع ابلدهّيات العقلّية األّويّلة يف مبادئها مثل 
أصل امتناع اجتمــاع انلقيضني وأصل العلّّية، وأصل أّن االتّفايّق ال يكون 
 أنّها ال ترىق إىل مســتوى البهان العقيّل املحض، وال 

ّ
دائميًّا وال أكرثيًّا، إال

 ايلقني اللّكّ املرشوط بكون موضوع احلكم ليس بأعّم من موضوع 
ّ

تفيد إال
اتلجربة، وهو رشٌط عسرٌي.
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مقاالٌت

ي يصحبها تمنع أن يكون 
ّ

يقول ابن سينا: »ولو اكنت اتلجربة مع القياس ال
املوجود بانلظر اتلجريّب عن معىًن أخّص، لاكنت اتلجربة وحدها توقع ايلقني 
باللكّّيــة املطلقة ال باللكّّية املقّيدة فقط... فباحلري أّن اتلجربة بما يه تربٌة ال 
تفيد ٰذلــك، فٰهذا هو احلّق، ومن قال غري ٰهــذا فلم ينصف، أو هو ضعيف 
اتلميزي ال يفّرق بني ما يعس الشّك فيه لكرثة دالئله وجزئّياته، وبني ايلقني، 

فإّن ها هنا عقائَد تشبه ايلقني وليست بايلقني« ]ابن سينا، برهان الشفاء، ص97[.
رجها عن حريم العقــل البهايّن، ونضعها يف 

ُ
ومن أجل ٰذلك فنحــن ن
موضعها الطبيّي املناسب هلا.

ومن اجلدير بالكر أّن حريم اتلجربة منحــرٌص تبًعا حلدود احلّس يف إدراك 
العوارض املاّديّة ال غري، وال شأن هلا ببواطن األمور املاّديّة فضاًل عّما وراء املاّدة.
إذن فاحلــّس يفيد حكًما يقينيًّا جزئيًّا واالســتقراء احليّسّ غري املقرون 
بالقياس العقيّل البهايّن يفيد حكًمــا لكّيًّا ظّنيًّا، وأّما اتلجربة فتفيد حكًما 

لكّيًّا يقينيًّا مرشوًطا بالرشط املذكور.
قال ابن سينا: »فالفرق بني املحسوس واملستقري واملجّرب، أّن املحسوس 
ال يفيد رأيًا لكّيًّا ابلّتة، وٰهذان قد يفيدان، والفرق بني املستقري واملجّرب، 
 

ّ
أّن املستقري ال يفيد لكّّيًة برشٍط أو غري رشٍط، بل يوقع ظنًّا اغبًلا، اللّٰهّم إال

أن يؤول إىل اتلجربة، واملجّرب يوجب لكّّيًة بالرشط املذكور« ]ابن سينا، املصدر 
السابق، ص 98[ أي يقينًا لكّيًّا مرشوًطا.

ثاثلًا: أّما القضايــا االعتبارّية العملّية فيوكها العقل البهايّن إىل نصوص 
الويح اإلليّٰه املشتملة ىلع بيان سائر احلقوق الفرديّة واالجتماعّية )عباداٍت 
ومعامالٍت( الالزمة تلحقيق العدالة اإلنسانّية، إذ يعجز العقل عن معرفة 
ٰهذه احلقوق بنفسه، أّما القضايا االعتبارّية العملّية غري الرشعّية كتفاصيل 
املســائل االقتصاديّة واالجتماعّية والعسكرّية، فيوكها العقل إىل االستقراء 

، ويرجع فيها إىل مقبوالت أهل اخلبة. احليّسّ
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وهنا ينبيغ اإلشارة إىل أّن العقل البهايّن وبناًء ىلع رؤيته الكونّية الفلسفّية 
املستقلّة عن اإلنسان والعالم واملبدإ واملعاد، يقوم بانتخاب ادلين واملذهب 
والقراءة املطابقة ل يف املبادئ واألصول، ويرفض ســائر األديان واملذاهب 
والقراءات املخالفة ل، وٰهذا معىن أصالة العقل املعرفّية وتقّدمه ىلع ادلين.

صالحّية المنهج العقلّي في معرفة اإلٰله

إّن معرفة املبدإ اإلليّٰه من أرشف املعارف اإلنســانّية، وشــّتان بني من 
يعيــش مؤمنًا باهلل - تعاىل - بارئ اخلالئق أمجعني، وبني من يعيش منِكًرا 
جاحًدا ألنعمه. فــاألّول يعيش حياًة مطمئّنًة هادفــًة، واثلاين يعيش حياًة 

عبثّيًة مضطربة.
ولٰكــّن األهّم يف املوضوع هو معرفته - تعاىل - بانلحو ايلقيّي املوضويّع 
ي يليق بشــأنه جّل جالل؛ ألّن املعرفــة اخلاطئة للباري تعاىل، 

ّ
الواقّي ال

 
ً

باإلضافــة إىل أنّها معرفٌة وهمّيٌة، فرّبما تكون يف بعض األحيان أســوأ حاال
من إنكاره.

ومن أجل ٰذلك فقد مّســت احلاجــة إىل اعتماد منهــٍج معريفٍّ دقيٍق 
موضويعٍّ نتعــّرف من خالل ىلع وجود ٰهذا املبــدإ اإلليّٰه العظيم، وىلع 

والفعلّية. الاتّية  صفاته 
وبناًء ىلع ما قّدمنــاه من قواعد منطقّيٍة صورّيٍة اعّمــٍة وماّديٍّة خاّصٍة، 
ومراتب األحاكم العقلّية، وصالحّيتها وحدودها املعرفّية، يمكننا بســهولٍة 
ي يمكن اعتماده يف معرفة ابلاري ســبحانه 

ّ
أن نســتخرج املنهج املعريّف ال

وتعاىل، فنقول:
إذا الحظنــا القواعــد املنطقّيــة الصورّية لليلل، يتبنّي نلــا أّن ادليلل 
ي يمكن اعتماده للوصول إىل نتيجٍة 

ّ
القيايّس، هو ادليلل الصورّي الوحيد ال
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مقاالٌت

 من 
ًّ

الزمٍة لزوًما رضوريًّا يقينيًّا عن مقّدمــات ادليلل، يف حني جند أّن كال
 االستنتاج الظّيّ ال غري، فيكون 

ّ
ادليلل االســتقرايّئ واتلمثييّل ال يفيدان إال

ادليلل القيايّس االقرتايّن أو االســتثنايّئ هو ادليلل الوحيد من جهة الصورة، 
ي يمكننا االعتماد عليه يف حتصيل اتلصديق ايلقيّي.

ّ
ال

وأّما إذا الحظنــا القواعد املنطقّيــة املاّديّة لليلل يف بــاب الصنااعت 
اخلمس، يتبنّي نلا أّن ادليلل العقــيّل القيايّس البهايّن املؤلّف من األّويّلات 
ي يفيدنــا اتلصديق ايلقيّي الصادق اثلابت 

ّ
العقلّية، هو ادليلل الوحيد ال

املطلق، تبًعا ملبادئه ابلدهّية ايلقينّية الصادقة بالات، ىلع خالف األقيســة 
اجلديّلة واخلطابّيــة املبتنية ىلع املظنونات واملقبوالت واملشــهورات، ويه 

مبادئ ظّنّيٌة، أو نسبّيٌة متغرّيٌة من حيث يه كٰذلك.
وكٰذلــك تبنّي نلا يف حبــث احلكومة العقلّية أّن احلكــم العقيّل البهايّن 
اخلاّص يمّثل أىلع مراتب أحاكم العقل العــاّم، وأنّه يتمّتع باحلّجّية املعرفّية 

الاتّية، دون سائر املراتب العقلّية األخرى.
ومّما تقّدم يتبنّي نلــا أّن املنهج العقيّل القيايّس البهايّن هو املنهج املعريّف 
ي يمكــن االعتماد عليه يف معرفة املبدإ اإلليّٰه األّول ســبحانه 

ّ
الوحيد ال

وتعاىل، بنحٍو يقييٍّ صادٍق وثابٍت ومطلٍق، بعيًدا عن الظنون واألوهام.
معالم املعرفة العقلّية البهانّية للباري - تعاىل - وحماسنها

إّن الباهني العقلّية املتقنة اليّت اســتخدمها احلكمــاء من أجل معرفة 
ّية، مــن برهان احلركة، 

ٰ
ابلاري تعــاىل، وصفاته وأفعال يف الفلســفة اإلهل

وانلظم، واإلماكن، وبرهان الصّديقني، وغريها من الباهني العقلّية املوجودة 
ّية - مثل )الشــفاء( و)اإلشارات( - قد توّصلت إىل 

ٰ
يف كتب الفلســفة اإلهل

انلتائج اتلوحيديّة اتلايلة:
أّن ابلاري - تعاىل - واجب الوجود لاته بذاته: وهو أفضل وأدّق تعريٍف 
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ي مّهد الطريق أمام معرفة ســائر صفاته الاتّية 
ّ

لات ابلاري تعاىل، وهو ال
والفعلّية اثلبوتّية منها والســلبّية، من حيث كونها مجيًعا من اللوازم الاتّية 
للطبيعة الوجوبّية. ٰهذا يف قبال معرفته من حيث كونه صانًعا، أو خالًقا، كما 

اهات الكالمّية واألخبارّية، كما سنوّضحها بعد ٰذلك.
ّ

يف االت
، من العلم، والقدرة،  أنّه - تعاىل - ال يشّذ عنه أّي كماٍل وجوديٍّ حقييقٍّ
واحليــاة، واحلكمة، واإلرادة، وأنّها لكّها عني ذاتــه تعاىل، من حيث كون 

وجوده عني ذاته، فكٰذلك سائر الصفات الكمايّلة الوجوديّة.
أنّه - تعاىل - ال ماهّية ل، أي رصف الوجود، ما ُعّب عنها يف الكر احلكيم 
ٌء﴾ ]ســورة الشورى: 11[، ويه من أعظم املعارف  بقول تعاىل: ﴿لَيَْس َكِمثِْلِه يَشْ
ّية اليّت فتحت األبواب أمام تزنيهه - تعاىل - عن ســائر الصفات 

ٰ
العقلّية اإلهل

اإلماكنّية املحدودة مطلًقا، وىلع رأســها نيف الرشيك واستحالة وجوده ونّديّته 
للباري تعاىل، وباتلايل إثبات وحدانيّته املطلقة، وكٰذلك بساطته الاكملة، ونيف 
اجلسمّية، واتلغرّي، واحلركة، والرتكيب، وغريها من صفات انلقص اإلماكيّن. 

بيان مراتب صدور سائر املوجودات اإلماكنّية ىلع أفضل صورٍة، ىلع طبق 
ّيــة، واملتمّثل يف علمه - تعاىل - منذ األزل، 

ٰ
انلظام األصلح يف العناية اإلهل

وتعلّق ســائر املوجودات بــه - تعاىل - حدوثًا وبقــاًء، ومنه تتبنّي حكمته 
وعداتله  يف وضع األشــياء يف مواضعها، وإعطــاء لّك ذي حقٍّ حّقه يف نظام 
اخللقة واتلكوين، مّما يمّهد األرضّية نليف شبهات اجلب واتلفويض والرشور.

بيان مراتب اتلوحيد اثلالث الرئيسة، ويه:
 اهلل تعاىل، وال رشيك ل يف اخللق، 

ّ
 خالق إال

ّ
توحيــد اخلالقّية: بمعىن أال

مــن باب كونه واجب الوجود بذاته، ووجــوده عني ذاته، ورصف الوجود ال 
يتثىّن وال يتكّرر، ولّك من ليــس كٰذلك من املمكنات فوجودها اعرٌض ىلع 
ذاتهــا، ولّك عريضٍّ معلٌّل، فوجودها، ووجود غريها من املمكنات من وجوده 

تعاىل؛ ألّن فاقد اليشء ال يعطيه.
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مقاالٌت

 اهلل تعاىل، وهو فرع توحيد 
ّ

 مدبّر للكون إال
ّ

توحيد الربوبّية: بمعــىن أال
 هو، ولٰكن 

ّ
اخلالقّية؛ ألّن اتلدبري فرع اإلجياد، وباتلايل فال فاعل بالات إال

 بنظام األسباب، وىلع طبق مراتب الوجود اليّت 
ّ

 يفعل إال
ّ

اقتضت حكمته  أال
صدرت عنه تعاىل، فهو مسّبب األسباب.

 جب وال تفويض، وأّن اتلوّسل باألسباب مع اإليمان 
ّ

ومن هنا يتبنّي نلا أال
بأنّه مسبّبها ومدبّرها ال يتنایف مع اتلوحيد، كما يتوّهم السلفّيون الوّهابّيون يف 
زماننا ٰهذا، وكٰذلك إثبات فاعلّية األسباب القريبة كما اكتشفها العلم احلديث 

ال تتنایف مع اتلدبري وتوحيد الربوبّية، كما يتوّهم احلداثّيون املعارصون.
 اهلل، وهو فرع توحيد 

ّ
 معبود يستحّق العبادة إال

ّ
توحيد األلوهّية: بمعىن أال

الربوبّية؛ ألّن وحدة الــرّب املدبّر تقتيض وحدة املوىل املنعم الرازق، وانلافع 
ي بيده مقايلد األمور، مّما يستلزم احنصار العبوديّة املولوّية ل 

ّ
والضاّر، وال

سبحانه وتعاىل.
وقد جاءت دعوة األنبياء مجيًعا بتوحيد األلوهّية دون اخلالقّية والربوبّية، 
من حيث اســتلزام توحيد األلوهّية هلما، وترتيب األثر العميّل عليها، كما 
 اهلل"« ]الغزايّل، 

ّ
جاء عن انلّب : »أفضل ما قلته أنا وانلبّيون من قبيل: "ال إٰل إال

إحياء علوم ادلين، ج 1، ص 297[.

تعلّــق اإلرادة اتلكوينّية للباري - تعاىل - بمقتــىض حكمته وعنايته، 
بكون اإلنسان موجوًدا خمتاًرا مســتكماًل بأفعال االختيارّية، يستلزم تعلّق 
إرادته الترشيعّية بتنظيم األفعال االختيارية لإلنسان وترشيدها، مّما يقتيض 
إرسال الرسل، وإنزال الرشائع السماوّية؛ هلداية اإلنسان يف ٰهذه احلياة ادلنيا، 
ي يكشف فلسفة الترشيع، وأنّه يف الواقع 

ّ
وإعداده للحياة األخرى، األمر ال

ترشيٌف وتوجيٌه ومعاونٌة، وليس فرًضا وقهًرا وحتمياًل كما يتوّهم العلمانّيون.
ّية بعد املوت بإثبــات أّن اثلواب واجلزاء من جنس 

ٰ
إثبــات العدالة اإلهل
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العمل، ولوازمه الاتّية، ويه تمّثل قمة العدالة واإلنصاف، وتكون مصداقًا 
َْزْوَن َما ُكنْتُْم َتْعَملُوَن﴾ ]سورة اتلحريم: 7[.

ُ
لقول تعاىل: ﴿إِنََّما ت

حدود المعرفة العقلّية لإلٰله

لقد أثبت احلكماء بالباهني العقلّيــة أّن ابلاري - تعاىل - ال ماهّية ل، 
من حيث كونه واجب الوجود بذاته، واملاهّية تســتلزم اإلماكن، وبناًء عليه 
ثبت أنّه - تعاىل - وجوٌد حمٌض، وأّن حقيقته املقّدسة يف األعيان، وباتلايل ال 
يمكن أن تتمّثل يف األذهان، والعقل يدرك ٰهذا األمر جّيًدا، ويعلم من ذاته 
أن ما يمكنه اتلعّرف عليه، والعلم به، يه أحناء وجوده - تعاىل - عن طريق 
اتلحليالت واللوازم العقلّية الفلسفّية لطبيعة مفهوم واجب الوجود احلاكية 
بنحٍو من األحناء عن حنو وجوده تعاىل، فيه بمثابة رشح االسم لاته، ال كنه 

ذاته املستعصية عن اإلدراك العقيّل.
ومّما تقّدم يتبنّي نلا وهن مــا توّهمه األخبارّيون واإليمانّيون املحدثون، 
من أّن العقل اعجٌز عن معرفة ابلاري تعــاىل، وأّن معرفته - تعاىل - نقلّيٌة 
أو وجدانّيــٌة؛ ألنّنا نقــول إّن عدم معرفة الكنه هو حكــٌم عقيلٌّ ال نقيلٌّ أو 
، وإنّها ال تســتلزم املجهويّلة املطلقة، بل للعقل أن يعرفه - تعاىل -  وجداينٌّ
معرفًة واقعّيًة صحيحًة، وبصفاته الاتّية والفعلّية، كما تبنّي ٰذلك باتلفصيل 

ّية.
ٰ
يف الفلسفة اإلهل

اآلثار الوخيمة إلقصاء العقل عن معرفة اإلٰله

إّن الســي إلبدال املعرفة العقلّية البهانّية للباري تعاىل، بمناهَج معرفّيٍة 
أخرى أّدى إىل حتريف ادلين والرؤية الكونّية الواقعّية، ودخول البرشّية يف نفٍق 
مظلٍم، انعكس سلبًا ىلع احلياة الفرديّة واالجتماعّية داخل املجتمعات البرشّية.

وسنشري هنا إىل أمرين، يتعلّقان بٰهذه املسألة:
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مقاالٌت

: األسباب اليّت أّدت إىل إعراضهم عن املنهج العقيّل البهايّن
ً

أّوال
اجلهل بطبيعة املنهج العقيّل البهايّن، نتيجة اجلهل بصناعة املنطق العقيّل، 
واغياته العليا، وانلاس أعداء ما جهلوا، فتوّهم ابلعض أّن العقل اعجٌز عن 
اكتشــاف ما وراء الطبيعة، وتوّهم اآلخرون أنّه جمّرد أحاكٍم واستحساناٍت 
شــخصّيٍة خاضعٍة للمزاج البرشّي، وظّن آخرون أنّها جمّرد ظالٍل للحقيقة، 

وقشوٍر للواقع.
استصعاب طريق املعرفة العقلّية، واستســهال غريها، سواٌء اكنت عن 
طريق احلّس واتلجربة امللموســة والقريبة لذلهن البرشّي العاّم، أو األفاكر 
اجلاهــزة واملعلّبة الّــيت يمكن حتصيلها بســهولٍة وتلقائّيــٍة من األعراف 

االجتماعّية، وكالم األاكبر من أهل اخلبة يف احلياة.
اخلوف من انفضاح اعتقاداتهم املأنوسة أو املقّدسة عندهم، عند عرضها 
ىلع مزيان العقل القويم، إذ ينكشــف زيفها، وبعد أن ارتبطوا بها نفسيًّا، 
ي يمكن أن يؤملهم نفسيًّا، أو يفقدهم 

ّ
أو اجتماعيًّا، أو سياســيًّا، األمر ال

مراكزهم االجتماعّية، أو مناصبهم السياسّية.
هنــاك انطباٌع اعمٌّ يف الــويع أو الالويع بأّن العقالنّيــة تُعطي حنًوا من 
االستقاليّلة يف اتلفكري، مّما يمنع انقياد انلاس هلم بسهولٍة، وهذا يتنایف مع 

رغبتهم اجلاحمة يف اهليمنة ىلع الشعوب.
اهــات الالعقالنّية، وعواقبها 

ّ
ثانًيا: مظاهر االحنــراف الفكرّي لالت

الوخيمة ىلع املجتمع البرشّي
ي اخزتل املعرفة البرشّية يف احلّس واتلجربة احلّسّية، 

ّ
اه املاّدّي: وهو ال

ّ
االت

 املاّديّات املحسوســة، وباتلايل زعموا أّن االعتقاد العليّم 
ّ

الذلين ال يُدركن إال
 باملوجودات احلّســّية، وأّن أّي موجوٍد غري حمســوٍس، وال يمكن 

ّ
ال يتعلّق إال

إخضاعه للتجربة احلّسّية، ال ينبيغ االعتقاد به، وأنّه جمّرد وهٍم أو خياٍل، مّما 
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داعهم إىل إنكار املبدإ اإلليّٰه للكون واإلنسان، أو إنكار ربوبيّته، أو ألوهّيته، 
وإرجــاع لّك يشٍء إىل األســباب الطبيعّية القريبــة، والصدفة، واتلرّصفات 
العشوائّية للطبيعة، مّما أّدى إىل تفيّش الزناعت اإلحلاديّة (atheism) والالدينّية 

.(scientism) أو العلمانّية العلمّية املتطّرفة ،(deism)
قــال هيوم: »إذا ما تأبّطنا ٰهذه املبــادئ واقتحمنا املكتبات، فأّي الرزايا 
ّيات 

ٰ
تها يف اإلهل

ّ
ٍ من جمال

ّ
حنن مزنلوها بها! سنســأل إذا ما أمســكنا بأّي جمل

أو فيما وراءيّات املدرســة مثل: هل يف ٰذلك أّي استدالٍل جمّرٍد حول الكم أو 
، حول الوقائع والوجود العيّي؟  العدد؟ كال، هل يف ٰذلك أّي استدالٍل تريبٍّ
 سفســطٌة أو وهٌم« 

ّ
، أال ألق به إذن إىل رضام انلار، فليس يكون فيه إال

ّ
كال

]ديفيد هيوم، حتقيٌق يف الهن البرشّي، ف 12[.

ي اعتمد أصالة انلص ادليّي أداًة وحيدًة 
ّ

اه ادلييّن األخبارّي: وهو ال
ّ

االت
، واعتمد الظهــور العريّف املخلوط  ملعرفة ابلاري - تعــاىل - بنحٍو تفصييلٍّ
باثلقافات واألعراف االجتماعّية سبياًل وحيدًة لفهم ٰهذه انلصوص ادلينّية، 
واألنكــى من ٰذلك، اعتب معرفته الشــخصّية تللك انلصوص عنَي ادلين، 
ي 

ّ
ومراَد الشــارع املقّدس، ولم يفّكك بني ادلين واملعرفة ادلينّية، األمر ال

أضىف القدســّية ىلع معرفتهم ادلينّية، ورفعوها فوق العقل، وجعلوها فوق 
ّيٌة مقّدســٌة، يف حــني أّن املعرفة العقلّية 

ٰ
انلقد، ىلع أســاس أنّها معرفٌة إهل

معرفٌة برشّيٌة خاضعٌة للمزاج الشخيّص اإلنسايّن.
قال األمني االســرتابادّي: »ال يعصم عن اخلطإ يف مــاّدة املواّد يف العلوم 
 أصحاب العصمة ، ومن أّن القواعد 

ّ
اليّت مبادئها بعيدٌة عن اإلحســاس إال

املنطقّية غري نافعــٍة يف ٰهذا ابلاب، وإنّما نفعهــا يف صور األفاكر، كإجياب 
ّية الكبى« ]اإلسرتابادّي، الفوائد املدنية، ص 471[.

ّ
الصغرى، وك

 وقد أّدى ٰذلك باإلضافة إىل حتريف ادليــن ومقاصده العليا، إىل ظهور 
اتلّيارات ادلينّية املتطّرفة، واحلــركت اتلكفريّية اإلرهابّية كما هو احلال يف 

اتلّيارات السلفّية املعارصة.
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مقاالٌت

ي اعتمد ىلع انلقل أساًسا، وىلع العقِل مؤّيًدا 
ّ

اه ادلييّن الكاليّم: ال
ّ

االت
ل، ومدافًعا عنه، وقياس الغائب ىلع الشــاهد، كما هــو عند العاّمة من 
املتلكّمني، وقد أّدى ٰذلك إىل حتريف اتلوحيد، وتشــبيه ابلاري - تعاىل - يف 

صفاته خبلقه من املمكنات، ووقع يف مستنقع اجلب واتلفويض.
قال اتلفتازايّن: »يتمزّي الكالم عن اإلليّٰه - أي الفلسفة - بأنَّ ابلحث فيه 
ين وامللّة،  إنَّما يكون ىلع قانون اإلســالم، أي الطريقة املعهودة املسّماة بادلِّ
والقواعــد املعلومة قطًعا من الكتاب والُســنَّة واإلمجاع، مثل كون الواحد 
 من السماء، وكون العالَم مسبوقًا بالعدم 

ً
موجًدا للكثري، وكون الَملَك نازال

وفانيًا بعد الوجود، إىل غري ٰذلك من القواعد اليّت يقطع بها يف اإلســالم دون 
الفلســفة، وإىل ٰهذا أشــار من قال: األصل يف ٰهذا العلم اتلّمسك بالكتاب 

والُسنَّة« ]اتلفتازايّن، رشح املقاصد، ص 39[.
اه الصويّف العرفايّن: وقــد انتقص أيًضا من قيمة العقل والعلم، وأّن 

ّ
االت

املعرفة العقلّية للباري - تعاىل - متعــّذرٌة، واعتب املعرفة احلقيقية حتصل 
عن طريق املشاهدات العينّية، واإلرشاقات احلضورّية، عن طريق السلوك 
كم اهلل 

ّ
العرفايّن للمريد. قال صدر ادلين القنوّي: »اعلموا أيّها اإلخوان - توال

 به عباده املقّربني - أنَّ إقامة األدلّــة انلظريَّة ىلع املطالب وإثباتها 
ّ

بمــا توىل
باحلجج العقلّية ىلع وجٍه ســالٍم من الشكوك الفكريَّة واالعرتاضات اجلديلَّة 

متعّذٌر« ]القونوّي، إعجاز ابليان، ص 15[.
 ولم يســتطيعوا أن يضعوا مزيانًا علميًّا موضوعيًّا يمزّي بني املاكشــفات 
الصحيحة والوهمية، فأضحت املاكشــفات جمّرد طرٍق ذوقّيٍة فاقدٍة للمزيان 
ي أّدى ببعضهم إىل إنــكار وجود املمكنات، 

ّ
العليّم املوضــويّع، األمر ال

وحرص الوجود يف اهلل تعاىل، وأنّه ليس يف ادلار غريه ديّاٌر، كما أّدى إىل ظهور 
ابلدع واخلرافات ادلينّية، وتفيّش ادلجل والشعوذة بني صفوفهم.
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نتائج البحث

لقد خرجنا من ٰهذا ابلحث بسلســلٍة من انلتائج املعرفّية والعقديّة اليّت 
يمكن إمجاهلا يف اآلت:

أّن القواعد العقلّيــة العاّمة يف اتلفكري، تمّثــل القوانني الطبيعّية . 1
للعقل اإلنسايّن، وباتلايل، يه مظهر الصّحة العقلّية عند اإلنسان.

أن املنهج العقيّل البهايّن، يمّثل أىلع مراتب األحاكم العقلّية العاّمة؛ . 2
البتنائه ىلع املبادئ العقلّية ابلديهّيــة األويّلة، الواضحة والصادقة 
بذاتها، وٰللك فهو يفيدنا االعتقاد ايلقيي الصادق واثلابت واملطلق.

أّن حريم العقل البهــايّن يتعلّق باملوضواعت اللكّّيــة احلقيقّية، ال . 3
اجلزئّيــة املتغــرّية، أو االعتبارّية الواقعة يف منطقــة الفراغ العقيّل 

البهايّن.
أّن العقل البهايّن هو احلاكم األىلع، لســائر األحاكم العقلّية احلّسّية . 4

واتلجريبّية وانلقلّية والشــهوديّة، إذ تُعّد مجيعهــا أدواته يف منطق 
فراغه، ووزراء حكومته املعرفّية.

أّن املعرفة العقلّية للباري - تعــاىل - يه املعرفة ايلقينّية الواقعّية، . 5
اليّت يمكــن أن نبي عليها نظرتنــا اتلوحيديّة احلقيقّيــة بمراتبها 

اثلالث، واليّت تليق بشأنه جّل جالل.
أّن املعرفة الالعقالنّية للبــاري - تعاىل - قد ترتّبت عليها عواقب . 6

وخيمٌة ىلع املســتوى الفردّي واالجتمايّع، من اإلحلاد، والالدينّية 
واتلجسيم، والتشبيه، واجلب واتلفويض، وإنكار وجود املخلوقات 

ممكنة الوجود، وغريها من اخلرافات العقديّة املوهومة.
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مقاالٌت

التوصيات
يف اخلتام نوّد أن نقّدم بعض اتلوصيــات املتعلّقة بٰهذا ابلحث املخترص، 

ويه اكتلايل:
نتمــىّن ىلع املراكــز العلمّية األاكديمّيــة أن تُدخل العلــوم العقلّية يف 

مناهجها، وال تكتيف بمجّرد العلوم اتلجريبّية والرياضّية احلّسّية.
 تعّد املنطق األرسطّي، جمّرد تاريٍخ 

ّ
نرجو من ٰهذه املراكز العلمّية أيًضا أال

ّية ىلع أنّها 
ٰ
 تتعامل مع الفلسفة اإلهل

ّ
قد انتهت صالحّيته العلمّية، وعليها أال

جمّرد تاريٍخ للممارسات الهنّية املثايّلة، واعتبارها يف مصاّف العلوم األدبّية 
والوقّية.

نتمــىّن ىلع احلوزات واملعاهــد ادلينّية أن تعتي أكرث بالعلــوم العقلّية 
والفلســفّية يف املباحث العقديّة وال تكتيف بالعلوم انلقلّية اتللقينّية، واليّت 
تنتج نلا عنارص ســلفّيًة جامدة الفكر، وعديمة املنطق، أو عنارص خرافّيًة 
ي يؤّدي 

ّ
انعزايّلًة، واعجزًة عن االنسجام مع أحاكم الزمان املعارص، األمر ال

إىل العزلة، واحنسار ادلين، وظهور احلركت ادلينّية املتطّرفة.
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دراساٌت 

ابلحث يف ٰهــذه الفقرة ضمن حقلني: األّول: اســتنطاق ادليلل العقيّل من 
اآلية، واثلاين: اســتنطاق ادليلل العقيّل من الروايــة، وأخرًيا احلديث عن 
ماهية ٰهذه األدلّــة؛ هل يه براهني عقلّيٌة رصفٌة فعاًل أو من قبيل شــهادة 
احلارض ىلع الغائــب؟ أو يه طريقٌة خاّصٌة انفرد بها انلّص يف تناول موضوع 
إثبات الصانع؟ وذلك يف حماولٍة لتشــخيص هوّيــة األدلّة املذكورة يف انلّص 
ادليّي. وكنت اخلاتمة استعراضاً رسيًعا ألهّم ما ورد يف ادلراسة من مطالب. 

املفردات ادلاليّلة: انلّص، العقل، إثبات الصانع، قياس الغائب ىلع الشاهد.

المقّدمة 

يعود موضوع تعّرض انلّص ادليّي إلثبات وجود اهلل إىل والدة انلّص ادليّي 
نفسه، فمع انبثاق الرســالة وانتشــار تعايلمها صار اتلديلل ىلع وجود اهلل 
واالســتفهام عنه حارًضا وإن اختلفت األسايلب والصور واألشاكل املتعلّقة 
بٰذلك، وقضّيــة إثبات الصانع واحدٌة من أهّم القضايا اليّت شــغلت الهن 
، وأصبح اختيار  البرشّي بشــٍل اعمٍّ والهن ادليّي الفلسيّف بشــٍل خاصٍّ
ا كبرًيا دلى احلكماء واملتلكّمني،  األدوات املناســبة إلثبات ٰهذه القضّية همًّ
ومن أبرز األدوات اليّت اســتعان بها ٰهؤالء إلثبات الصانع هو انلّص ادليّي، 
ي دارت حول عملّيات حترٍّ وتفســرياٌت كبريٌة من أجل استخراج ما يدّل 

ّ
ال

ىلع ٰهذه القضّية.
حياول ٰهذا ابلحث الكشــف عن طبيعة األدلّة اليّت ساقها انلّص إلثبات 
وجود اهلل، ويسى ملعرفة حجم استعانة انلّص بالعقل للبهنة ىلع ٰهذه املسألة. 
فهل استعان انلّص - سواٌء اكن قرآنيًّا أم نبويًّا - بالعقل لالستدالل ىلع إثبات 

ي سلكه انلّص املقّدس بليان ٰذلك؟
ّ

وجود اهلل أم ال؟ وما هو السبيل ال
لقد تّم استعراض مجلٍة من اآليات والروايات اليّت تعّرضت لٰهذه املسألة، 



115

األدّلة العقلّية على إثبات وجود اإلٰله.. قراءٌة في النّص الدينّي

العدد الثالث   السنة األولى   ربيع 2018

وســنحاول كشــف طبيعة االســتدالل فيها، ولٰكن قبل ٰذلك سوف حناول 
بيان مجلٍة من املقّدمات املتعلّقة بٰهذه املســألة، كطبيعة العالقة بني انلّص 
والعقل؛ إذ ما لم حنّدد هوّية ٰهذه العالقة فقد ال يتســىّن نلا احلديث بوضوٍح 
عن ماهّية اســتعانة انلّص بالعقل إلثبات الصانع. كما سنحاول استعراض 
بعض األقوال اليّت حاولت أن تقرأ ادليلل العقيّل ىلع إثبات الصانع يف انلّص 

ادليّي، ومن ثّم دراستها وحتليلها وبيان ما يمكن الوقوف عليه منها. 

طبيعة العالقة بين النّص والعقل

ما حناول تسليط الضوء عليه هنا - وقبل ادلخول يف تفاصيل األدلّة - هو 
طبيعة العالقة بني انلّص والعقل، وماهّية االرتباط بينهما، حّت يســتىّن نلا 

تبير استخدام انلّص للعقل، وكيفّية توظيفه.
ويمكن بيان ٰذلك باســتعراض املجاالت اليّت يتحّرك يف ضوئها انلّص أو 
العقل، وامليادين اليّت ينشــطان يف فضائها، ومن ثّم اتلحّري عّما يمكن أن 

يشرتك فيه انلّص والعقل من جماالت، وىلع انلحو اتلايل: 
جمــال العقل وفضاؤه: وهو األحاكم والقضايا العقلّية، ويمكن أن ينقســم 
إىل حقلني: األّول ما يتعلّق باملعارف والعلوم العاّمة اكلطبيعّيات والرياضّيات 
واملنطــق. وموقف انلّص هنا هو الصمت واحلياد أو اإلمضــاء أحيانًا. واثلاين: 
ما يرتبط باملعارف ادلينّية وهــو الباهني العقلّية القطعّية ادلالّة ىلع وجود اهلل 
وصفاته، وموقف انلّص هنا هو إمضاء فحوى تلك الباهني، فيف ٰهذين احلقلني 
يكون العقل هو الرائد لإلنسان يف اتلفسري والبهنة واإلثبات. ]انظر: مصباح يزدي، 
أصول املعارف اإلنسانّية، ص 98 و99؛ العرييّف، األدلّة العقلّية انلقلّية ىلع أصول االعتقاد، ص 37[

جمــال انلّص وفضاؤه: وهو األحاكم والقضايا اليّت أفصح عنها انلّص دون 
أن يكون العقل معنيًّا ببلورتها وصناعتها أو متاًحا ل اتلدّخل فيها، ويمكن 
تبوبيها يف حقلني أيًضا: األّول، ما يتعلّق باملســائل الغيبّية اخلاّصة )العقائد 
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دراساٌت 

اجلزئّية( بتفاصيل القب و املعاد، واثلاين: ما يتعلّق باملسائل اتلعّبديّة اخلاّصة 
بعلل األحــاكم الرشعّية، فليس للعقل يف ٰهذين املجالني أن يعلم أو يفّس، 
لــوال إخبار الرشع بٰذلــك؛ فالعقل يعلم ويفّس ولٰكن بواســطة انلّص ال 

مبارشًة، وليس أمامه سوى اإلذاعن والتسليم. ]انظر: املصدر السابق[ 
املجال املشــرتك بني انلّص والعقل: وهنا يمكن ذكر مثالني أيًضا دلائرة 
االشــرتاك بينهما، وهما: األّول، أصل املعاد دون تفاصيله، فهو أمٌر يمكن 
للعقل إثباتــه ببهان احلكمة والعدل، وكٰذلك هو شــأٌن أفصح عنه انلّص 
يف أكرث من مناســبٍة. واثلاين، أصول األخالق العاّمة، كقبح الظلم وحسن 
العدل، فهو مّما يمكن أن يدركه العقل ويقّر به، وقد أخب عنه وحّث عليه 

الرشع أيًضا. ]انظر: املصدر السابق[
ويكاد يّتفــق أغلب علماء الالهوت والرشيعة ىلع أّن العقل بوصفه أداًة 
معرفّيًة تعّب عن فهم اإلنســان وإدراكه، وختتلف سعة ٰهذا الفهم واإلدراك 
انبســاًطا وانكماًشا باختالف دائرة الكشف واحلّجّية املجعولة تكوينًا فيه، 
ي يمكن من خالل الكشف عن 

ّ
وإّن انلّص بوصفه أداًة معرفّيًة هو املعني ال

سعة علم اخلالق  وختّطيه حلدود العقل، ومن هنا فقد اعتمدوا ىلع انلّص يف 
بيان املســائل املتعلّقة بالغيب اليّت خترج موضواعتها عن إدرااكت العقل، 
وقالوا إّن للعقل اخلوض يف املسائل املتعلّقة باإلنسان وتربته واملسائل اللكّّية 
ين أعطوا للعقل 

ّ
املتعلّقــة بالات واملعاد، خبالف غريهم - اكملعزتلــة - ال

مساحًة أكب للبحث والتساؤل واملناورة كما سيّتضح الحًقا. 

بعض محاوالت تفسير العالقة بين النّص والعقل

اكن موضوع اإلفصاح عن طبيعة العالقة وهوّية االرتباط بني انلّص والعقل 
ي داعهم لالهتمام جبدٍّ بتفسري 

ّ
هاجًسا مقلًقا بلعض علماء املسلمني، األمر ال

ماهّيتها وبيان حقيقتها، وفيما ييل بعض املحاوالت املتعلّقة بٰذلك:
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محاوالت المواءمة )نزعة التوفيق بين النّص والعقل(

نظًرا تلعّدد املذاهب واآلراء يف تفسري انلّص وفهمه، اليّت أسهمت إىل حدٍّ ما 
يف إجياد هّوةٍ شاسعٍة بني متبّنيات العقل وفحوى انلصوص، حاول ابلعض إجياد 
أوارص مشــرتكٍة بني انلّص والعقل، وتلّت ٰهذه املحاوالت بشٍل جّديٍّ ىلع 
أيدي رّواد اتلنظري العقيّل من املعزتلة، عندما أظهروا رغبًة حثيثًة يف االعتماد 
ىلع العقل يف تفسري انلصوص وفهمها، بل وتقديمه عليها أحيانًا، فقالوا حبّجّية 
العقل وتقديم املعرفة العقلّية ىلع السمعّية. ]حسي، العقل عند املعزتلة، ص 18 و19[ 
ي أرّص ىلع وجود العالقة الوثيقة بني 

ّ
ثّم جاء يعقوب بن إسحاق الكندّي ال

انلــّص والعقل، وقال: »إّن صدق املعارف ادلينّية يعرف باملقاييس العقلّية« 
]ابن رشــد، فصل املقال وتقرير ما بني الرشيعة واحلكمة مــن االتّصال، ص 14[. وذهب إىل 

أّن علم األشــياء حبقائقها هو ما يؤّيده احلكمة وادلين؛ ولا جاءت الرسل، 
وبعث األنبياء. ]انظر: أبو ريدة، رســائل الكندّي الفلسفّية القسم األّول، ص 35؛ انظر، 

كوربان، تاريخ الفلسفة اإلسالمّية، ص 238[

وجاء الفــارايّب يلعطي لطبيعة االرتباط والعالقة بــني انلّص والعقل لونًا 
وشــكاًل آخر يلقول إّن ما يف ادليــن هو تلّياٌت للحكمة، وإســقاطاٌت عن 
الفلسفة، ويعتب ادلين وامللّة الصحيحة تلك القائمة ىلع الفلسفة ايلقينّية ويه 
احلكمة احلقيقّية، دون القائمة ىلع الفلسفة املظنونة ]انظر، الفارايّب، كتاب احلروف، 
ص 154[. ومن جهٍة أخرى فهو يقّرب بني احلكمة والرشيعة ىلع أساس اتلفسري 

الفلسيّف القائم ىلع أّن احلقائق األّويّلة اهلابطة ىلع املخّيلة القوّية الصافية يمكن 
أن تتجّل يف انلّب فيعّب عنها برموٍز حّسّيٍة، واعتب انلفس املطمئّنة يمكن أن 

ترى احلّق يف لّك يشٍء. ]انظر: الفارايّب، فصوص احلكم ورشحه، ص 105 و106[.
وراح ابن ســينا هو اآلخر يواصل منهج اتلوفيق ٰهذا يف ضوء ما اكن يعتقده 
من أّن قضّية العالقة بني انلّص والعقــل يمكن ختّطيها من خالل العمل ىلع 
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إجياد أجوبٍة فلســفّيٍة لقضايا العقيدة ادلينّية ]انظر، املقّدمــة اتلحليلّية ملحمد اعبد 
اجلابرّي لكتاب )فصل املقال يف تقرير ما بني الرشيعة واحلكمة من االتّصال( البن رشد، ص 38[، 

واعتب أّن أقص درجات تكامل اإلنسان يه يف اتّصال بالسماء عن طريق العقل 
القديّس، وهو أسم درجات العقل حبسب تعبريه، و ٰهذا رضٌب من انلبّوة، بل 
وىل  أن تُسّم ٰهذه القّوة قّوةً قدسّيًة، ويه  أىلع مراتب القوى 

َ
أىلع قوى انلبّوة. واأل

اإلنسانّية. ]انظر: ابن سينا، انلجاة من الغرق يف حبر الضالالت، ص 339 و340[ 
ويبــدو أّن أكرث من اهتّم بهاجس اتلقريــب بني العقل وانلّص ادليّي يف 
تلك احلقبة هو القايض ابن رشــٍد أبو الويلد حمّمــد بن أحد، عندما كتب 
تصانيف خاّصًة عن ٰهذه املســألة، فقد صّنف كتاب )فصل املقال وتقرير 
ما بني الرشيعة واحلكمة من االتّصال(، وكتاب )الكشف عن مناهج األدلّة 
يف عقائد امللّة( وكتــاب )تهافت اتلهافت(، ورّصح أّن الغرض من تصنيف 
بعضها هو اتلحّري عن رأي انلّص ادليّي والرشيعة اإلســالمّية يف انلظر يف 
الفلسفة وعلوم املنطق وأدوات البهان العقيّل ]انظر: ابن رشد، فصل املقال وتقرير 
ما بني الرشيعة واحلكمة من االتّصال، ص 27[، وقال: »إّن فعل الفلســفة )= العقل( 

ليس شــيئًا أكرث من انلظــر يف املوجودات واعتبارها مــن جهة دالتلها ىلع 
الصانع، إذ لكّما اكنت املعرفــة بمصنواعته أكرث وأدّق اكنت املعرفة بالصانع 
أتّم وأجل، ال سّيما وأّن الشــارع حّث ىلع انلظر واتلدبّر واتلفّكر وابلحث 

واتلقيّص يف الكون يف آياٍت قرآنّيٍة شّت« ]انظر: املصدر السابق، ص 27 و28[. 

محاولت تهميش العقل

هناك حماوالٌت أخرى شــهدها الرتاث ادليّي اإلساليّم سعت إىل حتجيم 
دور العقــل يف امليدان املعريّف، معتبًة أّن انلّص يمكن أن يلعب ادلور األهّم 

واألكب يف حتصيل املعرفة، حلجٍج شّت:
منها أّن عقول البرش غري مّتفقــٍة ىلع تصحيح املعارف أو إبطاهلا؛ ألنّها 
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، فرتى مثاًل ديلاًل واحًدا  خمتلفٌة يف مراتب اإلدراك، وال تقف عند حدٍّ معنّيٍ
يُستدّل به إلثبات الواجب يقبله مجاعٌة من انلاس ويرفضه آخرون ]ابلحرايّن، 

احلدائق انلاظرة، ج 1، ص 127[.

ومنها، أّن اإلنسان لكّه نقٌص من حيث القوى املعرفّية، وحواّسه اعجزٌة 
عن تغذيته باملعرفة، وحّت لو توّفرت ل الظروف املالئمة فإّن عقله قارٌص عن 
أن يطال ميادين املعرفة وسبلها، فإّن العقل يتحّرك يف فضاٍء حمدوٍد ومقّيٍد، 
وليس دليه القدرة ىلع بلوغ الكثري من املعارف؛ لا ال يمكنه إدراك حقائق 
األشــياء وجوهرها، وليس اتلعارض واالختالف بني أرباب املذاهب وامللل 
 تلّيًــا ٰللك. ]انظر: الرازّي، فخر ادلين، تفســري مفاتيح الغيب، ج 2، ص 78؛ انظر: 

ّ
إال

حسني زاده، معرفت ديىن، عقالنيت و منابع، ص 236 و237[. 

تقديم العقل على النّص

ال زال احلديث عــن طبيعة العالقة بني العقل وانلــّص، وهنا نتحّدث 
عن نمط ٰهذه العالقة يف ضوء ما رســمه الرتاث ادليّي اإلســاليّم. يف مقابل 
املحاوالت السابقة، هناك حماوالٌت أخرى جاّدٌة أيًضا أّكدت ىلع دور العقل 
وأهّمّيته، وقّدمته ىلع انلّص يف اتلفتيش عن املعرفة، ويبدو أّن أبا بكٍر حمّمد 
بــن زكرّيا الرازّي )ت 311 ه( أحد أبرز من داع إىل ٰذلك وقال: »إّن العقل هو 
السبيل األهّم يف حتقيق السعادة البرشّية واحلصول ىلع الفالح« ]انظر: مجلٌة من 

ابلاحثني، درآمدی بر تاريخ فلسفهى اسالیم، ج 1، ص 178[.

فدافع عن دور العقل وماكنته بشــّدٍة، واعتــبه املصدر األّول يف ميدان 
ي جيعلنا نمزّي املضاّر 

ّ
املعرفة وانترص ل، وذهب إىل أّن العقل البرشّي هو ال

من املنافع يف ٰهذه احلياة ]راجع: املصدر الســابق: 195[. واعتب أّن األنفس اليّت لم 
تتنقَّ بالفلســفة تتيه بعد املوت ]انظر: كوربان، تاريخ الفلسفة اإلسالمّية، ص 219[، 
فقد جعل العقل حاكًمــا ولم يرتِض كونه حمكوًمــا، وقال برضورة رجوع 



120

مجلة الدليل / 

العدد الثالث   السنة ااألولى   ربيع 2018

دراساٌت 

األمــور إيله واعتبارها به واعتمادها عليه، فتُمىض ىلع إمضائه وتوقَف ىلع 
إيقافه. ]راجع: أبو بكٍر الرازّي، حمّمد بن زكرّيا، الرسائل الفلسفّية، ص 18[ 

إثبات اإلٰله في القرآن الكريم .. قراءٌة لآلراء اّلتي تعّرضت لٰذلك 

رّبمــا يكون أّول موضوٍع يتّم تناول يف ٰهــذه القضّية هو: هل أّن القرآن 
اســتدّل ىلع إثبات وجــود اإلٰل أو ال؟ وإذا اكن اجلــواب باإلجياب، فما هو 
ي سلكه القران الكريم لصياغة ٰذلك ادليلل؟ هل هو برهاٌن عقيلٌّ 

ّ
السبيل ال

فلســيفٌّ رصٌف أو هو برهاٌن تّمت صياغته بطريقــٍة ومنهجّيٍة خاّصٍة تلّت 
بسبٍل وطرٍق غري مبارشة؟

اختلفت وجهات انلظر بني املفّسين واحلكماء إزاء اســتيضاح ادليلل 
العقــيّل ىلع إثبات الصانع يف انلّص القرآيّن ]انظــر: مصباح يزدي، معارف القرآن، 
ج 1، ص 26[، ويمكن إجياز الرؤى اليّت خاضت غمار ٰهذه القضّية يف قولني:

األّول: خلّو القرآن من البرهان العقلّي على وجود اإلٰله

ذهــب طيٌف من العلماء إىل أّن القرآن الكريــم لم يتعّرض إىل موضوع 
إثبات وجود اإلٰل حّت يوّظف العقل يف بيانه واســتخراجه، بل اكن اهتمامه 
متمحوًرا ىلع إثبات موضوع اتلوحيد وبيان صفاته تعاىل؛ وٰذلك ألّن القرآن 
يعتب قضّية إثبات الصانع أمًرا بيّنًا وبدهيًّا ال حيتاج إىل برهنٍة أو اســتدالل، 
يقول الطباطبايئ: »إّن القرآن الرشيف يعــّد أصل وجوده - تبارك وتعاىل - 
بدهيًّا ال يتوّقف يف اتلصديق العقيّل به، وإنّما يعي عنايته بإثبات الصفات، 
اكلوحــدة، والفاطرّيــة، والعلم، والقدرة، وغــري ٰذلك« ]الطباطبايّئ، تفســري 
املزيان،ج1، ص 395[، مستندين يف ٰذلك إىل بعض اآليات الرشيفة كقول تعاىل: 

َُقولُنَّ  َقَمَر يلَ
ْ
ْمَس َوال َر الشَّ رَْض وََسخَّ

َ ْ
َماَواِت َواأل ْن َخلََق السَّ َُهم مَّ تلْ

َ
﴿َولَِئ َســأ

ٰ يُْؤفَُكوَن﴾ ]سورة العنكبوت: 61[.  نَّ
َ
اهلُل   فَأ
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ين شّككوا يف 
ّ

وأشار بعضهم إىل أّن انلّص القرآيّن اكن خياطب املرشكني ال
وحدانية اإلٰل، غري أنّهم أذعنوا بوجوده، واآليات القرانّية إنّما جاءت ملعاجلة 
ي خالج صدورهم ]انظر: بهشــت، خدا از ديداگه قرآن، ص 44[، غري أنّه 

ّ
الشــّك ال

رِْض﴾ 
َ ْ
َماَواِت َواأل يِف اهلِل َشكٌّ فَاِطِر السَّ

َ
ذهب إىل أّن قول تعاىل: ﴿قَالَْت رُُسلُُهْم أ

]سورة إبراهيم: 10[ ناظٌر إىل موضوع إثبات الصانع، بتقريب أّن لكمة )فاطر( تعي 

 ملعاجلة الشّك يف 
ّ

اخلالق، وقد عّبوا عن شّكهم فيه، وليس قول الرسل هنا إال
وجود اخلالق وليس يف صفاته. ]انظر: املصدر السابق، ص 45 و 46[. 

وقد ذكر اآلميّل يف ٰهذا الســياق أيًضا أّن القرآن الكريم لم يتعّرض بشٍل 
تفصييلٍّ إىل أصل العالم اخلاريّج، فقد اعتب أصل الات املقّدسة هلل - تعاىل - 
أمًرا مفروغ اتلحّقق واثلبوت، ومجيع األحباث اليّت ُطرحت يف القرآن الكريم 
ّية إنّما يه حول األسماء والصفات األسم ل تعاىل، من حيث 

ٰ
حول الات اإلهل

كونه صمًدا وحيًّا وسميًعا وظاهًرا وباطنًا وفاطًرا وخالًقا وُمبدئًا ومعيًدا وناظًما 
ومدبًّرا ومديًرا وحنوه. ]انظر: جوادي آميل، نظرّية املعرفة يف القرآن، ص: 74[

الثاني: تعّرض القرآن الكريم إلى الدليل العقلّي على وجود اإلٰله

وذهــب طيٌف آخر من احلكماء واملفّسيــن إىل أّن القرآن الكريم قصد 
إثبات وجود اإلٰل عن طريق العقل، وقد استخدم أدلًّة عقلّيًة عديدًة للبهنة 
ىلع إثبات الصانع، وقد عّب ٰهذا الطيف عن ٰذلك بأشــاكٍل وأسايلب خمتلفٍة 

نذكر هنا بعضها: 
األّول: ما ذكره ابن رشــٍد )ت 595 ه( حينمــا اعتمد ىلع برهان العناية 
واالخــرتاع بتقريب: انّنا حينما نالحظ اآليــات القرآنّية ونبحث فيها عن 

األدلّة ىلع وجود اهلل جندها تنحرص يف طريقني:
1ـ طريق العناية باإلنســان وخلق مجيع املوجــودات لٰهذا الغرض: وٰهذا 

الطريق يقوم ىلع مقّدمتني:
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األوىل: أّن مجيع املوجودات اليّت نشــاهدها متوافقٌة ومنسجمٌة مع وجود 
الاكئن البــرشّي. وهو بنّيٌ من خالل توافق الليل وانلهار والشــمس والقمر 
والفصول األربعة، وتسخري الكثري من احليوان وانلباتات واجلمادات وخريات 

األرض لكّها لوجود وحياة اإلنسان ]سورة انلبإ: 6 - 16[ وحنوها كثرٌي.
اثلانية: أّن ٰهــذه املوافقة واتلناغم رضورٌة انبثقت مــن فاعٍل قاصٍد ملا 

يفعل؛ الستحالة االنسجام واتلوافق ىلع سبيل اجلزاف.
فإذا تّم ٰذلك وجب أن يكون لٰهذا اخللق صانٌع.

2 ـ طريق االخرتاع يعي إجياد احليوان بأصنافه املختلفة وانلبات كٰذلك 
وابتداع السماوات واألرض، وهو طريٌق يقوم ىلع مقّدمتني أيًضا: 

األوىل: أّن ٰهذه املوجودات خمرتعٌة ومبتكرٌة لم ختلقها الصدفة أو الطبيعة، 
 وٰهــذا ظاهٌر يف ألوان اخللق املختلفة، حّت يف أتفــه املخلوقات. قال تعاىل: 
 ُذبَابًا﴾ ]ســورة احلّج: 73[، وحنوها 

ْ
يــَن تَْدُعوَن ِمْن ُدوِن اهلِل لَْن خَيْلُُقوا ِ

َّ
﴿إِنَّ ال

كثرٌي، فخلق السماوات وما فيها من تفاصيل مذهلٍة، واألرضني وما حتويها 
من آياٍت خارقٍة ديلٌل دامٌغ ىلع براعة االخرتاع ودّقته.

اثلانية: يه أّن لّل خمرَتٍع خمرتاًِع.
ويف ضوء ٰذلك انتىه ابن رشــٍد إىل أّن لٰهذا الوجود فاعاًل وخالًقا، ومن ثّم 
استعان باآليات القرآنّية العديدة تلعضيد ما ذهب إيله، واعتبها منحرصًة 
يف ٰهذين اجلنسني من األدلّة. ]انظر: ابن رشد، الكشف عن مناهج األدلّة يف عقائد امللّة، 

ص 118 - 120، و 79 و80[

اثلاين: ما ذهب إيله أبو حامٍد الغزايّل )ت 505 ه( عندما استدّل بقول - 
ٰى َكْوَكبًا قَاَل َهَٰذا َريبِّ 

َ
ا َجنَّ َعلَيِْه اللَّيُْل َرأ تعاىل - ىلع لســان إبراهيم : ﴿فَلَمَّ

فِِلنَي﴾ ]ســورة األنعام: 76[، يلقول: »املزيان األوسط 
ْ

ِحبُّ اآل
ُ
 أ

َ
فََل قَاَل ال

َ
ا أ  فَلَمَّ

فِِلنَي﴾ وكمال صورة ٰهذا أّن الكوكب 
ْ

ِحبُّ اآل
ُ
 أ

َ
أيًضا للخليل  حيث قال: ﴿ال

أفل، واإلٰل ليس بآفٍل، فالكوكب ليس بإٰل. )وٰهذا قياٌس مضمٌر من الشل 
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األّول حمذوف الكبى(، ولٰكّن القرآن الكريم ىلع اإلجياز واإلضمار مبناه، 
 بمعرفة ٰهذين 

ّ
ّية عــن القمر ال يصري رضوريًّــا إال

ٰ
ولٰكــّن العلم بنيف اإلهل

األصلــني، وهو أّن القمر )آفٌل( وأّن اإلٰل )ليس بآفٍل(، إذا عرفت األصلني 
ّية عن القمر رضوريًّا«. ويمكن القول إّن حلن ٰهذه اآلية 

ٰ
صار العلم بنيف اإلهل

هو نيف صفة األلوهّية؛ ومــا هو إٰلٌ ال يطرأ عليه األفول واتلغرّي؛ ألّن ما هو 
كٰذلك يكون حادثًا، واحلادث ليس بإٰلٍ حتًما، وليست اآلية بصدد احلديث 

عن أصل وجود الصانع واإلٰل. 
فمن خالل حتقيق نــيف صفة األلوهّية عن الكوكــب اآلفل العاجز عن 
ابلقاء، وكذا الشمس اليّت غربت، يُثبت اخلليل  صفة الوجود وابلقاء خلالٍق 
واجٍب، وحيث إّن بيان القــرآن مبيٌّ ىلع اإلضمار واالختصار، لم يتعّرض 
ألطراف القياس األخرى حبســب الغزايّل ]أبو حامٍد الغزايّل، القسطاس املستقيم، 
ص 28[. وٰهــذا الكتاب يُعّد انعطافًة مهّمًة يف فكر الغزايّل وتربته الغنّية بعد 

رفضه للفلسفة ونقده الالذع لشــخوصها، ال سّيما توظيفهم هلا يف املسائل 
والقضايــا ادلينّية، وهو غري خــاٍف ىلع من يطالع كتابه الشــهري )تهافت 
الفالسفة(؛ إذ يكشف الغزايّل يف ٰهذا الكتاب أّن الباهني العقلّية والقواعد 
املنطقّية يمكن استقاؤها من القرآن الكريم، وبيان احلّد األوسط يف األقيسة 
البهانّية مســتعينًا جبملٍة من اآليات، أّما جناح الغزايّل أو فشله يف ٰذلك فهو 

حباجٍة إىل دراسٍة منفردة.
 اثلالــث: مــا يظهر من فخــر ادلين الــرازّي )ت 606 ه( يف قــول تعاىل:

َْجَمَعنَُّكْم إىل  رِْض قُْل هلِل َكتََب ىلَع َنْفِسِه الرَّْحََة يلَ
َ ْ
ماواِت َواأل  ﴿قُْل لَِمْن َما يِف السَّ

ْنُفَسُهْم َفُهْم ال يُْؤِمنُوَن﴾ ]سورة األنعام: 12[.
َ
وا أ يَن َخِسُ ِ

َّ
 َريَْب ِفيِه ال

َ
ِقياَمِة ال

ْ
يَْوِم ال

َمْقُصوَد ِمْن َتْقِريِر ٰهِذهِ 
ْ
نَّ ال

َ
: اْعلَْم أ

َ
وىل

ُ ْ
لَُة األ

َ
َمْسأ

ْ
يَِة َمَسائِل: ال

ْ
إذ قال: »يِف اآل

َعالَِم 
ْ
ْحَواَل ال

َ
نَّ أ

َ
ةِ. َوَبيَانُُه أ َمَعاِد َوَتْقِريُر انلُّبُوَّ

ْ
انِِع، َوَتْقِريُر ال يَِة َتْقِريُر إِْثبَاِت الصَّ

ْ
اآل
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ْجَساِم َموُْصوفٌَة بِِصَفاٍت اَكَن جَيُوُز 
َ ْ
يَع ٰهِذهِ األ نَّ مَجِ

َ
ــْفيِلِّ يَُدلُّ ىلَعَ أ وِيِّ َوالسُّ

ْ
ُعل

ْ
ال

ْضَداِدَها َوُمَقاباََلتَِها، َوَمَت اَكَن َكٰذلَِك، فَاْخِتَصاُص لُكِّ ُجزٍْء 
َ
َعلَيَْها اتَِّصاُفَها بِأ

َِكيَم 
ْ
انَِع احل نَّ الصَّ

َ
ْجِل أ

َ
ْن يَُكوَن أِل

َ
 بُدَّ َوأ

َ
ُمَعيَّنَِة ال

ْ
ُْسَماِنيَِّة بِِصَفِتِه ال

ْ
ْجَزاِء اجل

َ ْ
ِمَن األ

َعالََم َمَع لُكِّ َما 
ْ
نَّ ال

َ
ُمَعيَّنَِة، فَٰهَذا يَُدلُّ ىلَعَ أ

ْ
َفِة ال َك الصِّ

ْ
ُه بِِتل ُمْختَاَر َخصَّ

ْ
َقاِدَر ال

ْ
ال

« ]فخر ادلين الرازّي، اتلفسري الكبري )مفاتيح الغيب( ج 12، ص 488[.
َ

ِفيِه َمْملُوٌك هلِل َتَعاىل
وما يبدو من كالم الــرازّي أّن اختصاص لّك خملوٍق بصفٍة ونعٍت ومزّيٍة 
ال بّد أن يعود إىل علٍّة وسبٍب؛ جلواز أّن يّتصف بغريها من الصفات وانلعوت 
من دونها، وتعيّنها ىلع ٰهذه الشــالكة واهليئة دون علٍّة سيكون ترجيًحا من 
غري مرّجــٍح وهو حماٌل، وبٰذلك يكون اختصــاص املخلوقات وتمايزها عن 
غريها اعئًدا إىل خالٍق حكيٍم خمتاٍر، فمن خالل اآلية املتقّدمة وما شــابهها 

أثبت الرازّي وجود الصانع وهو اهلل تعاىل. 
ي أشــار إيله الســّيد حممدباقر الصدر من أّن القرآن 

ّ
الرابع: املوقف ال

الكريم خياطب يف العديد من اآليات فطرة اإلنســان وعقله السوّي كما يف 
ا  ْيتُم مَّ

َ
فََرأ

َ
َاِلُقوَن  أ

ْ
ُْن اخل

َ
ْم حن

َ
ْلُُقونَــُه أ نتُْم ختَ

َ
أ
َ
ا ُتْمنُوَن  أ ْيتُم مَّ

َ
فََرأ

َ
قــول تعاىل: ﴿أ

نتُْم 
َ
أ
َ
ْيتُُم انلَّــاَر الَّيِت تُوُروَن  أ

َ
فََرأ

َ
ارُِعوَن  أ ُْن الزَّ

َ
ْم حن

َ
نتُْم تَْزرَُعونَــُه أ

َ
أ
َ
ُْرثُــوَن  أ

َ
حت

ُمنِشئُوَن﴾ ]سورة الواقعة: اآليات 58 و59 و63 و64 و71 و72[.
ْ
ُْن ال

َ
ْم حن

َ
ُتْم َشَجَرَتَها أ

ْ
نَشأ

َ
أ

نتُم برََشٌ 
َ
ن تَُراٍب ُثــمَّ إَِذا أ ْن َخلََقُكم مِّ

َ
وكذا قول تعــاىل: ﴿َوِمْن آيَاتِــِه أ

وَن﴾ ]ســورة الروم: 20[، معتًبا أّن اإلنسان توّصل إىل اإليمان باهلل منذ  تَنترَِشُ
أبعــد األزمان، وَعبَده وأخلص إيله وأحســن ارتباطــه العميق به قبل أن 
يصل إىل مرحلة اتلجريد الفكرّي والفلســيّف، أو الفهم انلاضج يف أسايلب 

االستدالل. ]انظر: الصدر ، الرسول واملرسل والرسالة، ص 3 و ص 48[
ثّم يُشري إىل أّن احلاجة إىل االستدالل العميق ىلع إثبات وجود اهلل جاءت 
ي أصاب حياة اإلنسان، 

ّ
يف مرحلٍة متأّخرٍة من الزمن بعد اتلعقيد امللحوظ ال

ي أرس فهم اإلنسان ووجدانه، يف حني اكن إقناع 
ّ

وســطوة الفكر احلديث ال
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اإلنســان بشٍل أسهل من الوقت الراهن بكثرٍي، وكنت تكيف اإلنسان أبسط 
ْم ُهُم 

َ
ٍء أ ْم ُخِلُقوا ِمْن َغــرْيِ يَشْ

َ
أنواع االســتدالل ىلع الصانع احلكيــم: ﴿أ

َاِلُقوَن﴾ ]سورة الطور: 35[. ]املصدر السابق: 8[
ْ
اخل

أهّم النصوص اّلتي تشير إلى إثبات الصانع عقاًل 

لقد حفل الرتاث اإلســاليّم باألدلّة الكثرية واملتنوّعة ىلع إثبات الصانع، 
وأســهب علماء احلكمة والكالم يف رشح ٰذلك وبسطه، وكن انلّص ادليّي 
ماّدًة أساســّيًة حمورّيًة اســتعان بها ٰهؤالء إلثبات مقصودهم، وما يعنينا هنا 
هو الوقوف ىلع انلّص، ســواٌء اكن آيًة أو روايًة، بغّض انلظر عّما رافقه من 
تفاسري أو إسقاطاٍت أو رًؤى مسبقٍة؛ لرى هل أّن انلّص أرشد العقل فعاًل إىل 
ٰهذا الغرض أو ال، وإن اكن قد وّظفه فبأّي طريقٍة وبأّي أسلوب؟ أجل سوف 
تتضّمن الفقرة القادمة بعض اآلراء اليّت تعّرضت لتســخري بعض انلصوص 
إلثبات أدلّــٍة عقلّيٍة ىلع وجود اهلل، ومن هنا ســوف تكون الفقرة القادمة 
منشــطرًة إىل طريقني: األّول طريق اآلية، واثلــاين طريق الرواية، يف قراءٍة 
جاّدٍة بلعض اآليات والروايات املتعّرضة ٰللك بشــٍل مبارٍش، وٰهذه القراءة 
ختتلف عّما قّدمناه يف استعراض األقوال، فقد كّنا نقرأ طبيعة ادليلل العقيّل 
ىلع إثبات وجود اهلل من خالل فهم الفالسفة واملتلكّمني واملفّسين وقراءتهم 
للنّص، أّما اآلن فنسى إىل قراءة انلّص نفسه واستنطاق ما يريد، بعيًدا عن 

اإلسقاطات القبلّية ىلع انلّص.

الدليل العقلّي على إثبات وجود الله بين اآلية والرواية

ما يمزّي العرض القرآيّن للتعريف بوجود الصانع هو االختصار واإلشــارة 
دون ادلخــول يف تفاصيل البهان أو الرشح املطّول للتديلل ىلع ٰذلك، فتجد 
أّن اآليــات املتعّرضة ملوضوع إثبات الصانع نّبهت ىلع ٰذلك عب اســتخدام 
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مقّدماٍت تبدو إىل حدٍّ كبرٍي بدهّيًة مركوزًة، ومعطياٍت عقلّيٍة راســخٍة دون 
. اتلعّرض إىل تنظيمها بشٍل منطيقٍّ أو ديّقٍّ فلسيفٍّ

ويف ٰهذا الصــدد يقول أبو بكٍر الرازّي: »وأّمــا الطريق الوارد يف القرآن 
فحاصلــه راجٌع إىل طريٍق واحٍد، و هو املنع من اتلعّمق، واالحرتاز عن فتح 
باب القيل والقال، وحــل الفهم والعقل ىلع االســتكثار من دالئل العالم 
األىلع و األســفل، ومن ترك اتلعّصب« ]فخر ادلين الرازّي، املطالب العايلة من العلم 

اإلليّٰه، ج  1، ص236 و216[.

وأّما ما يمزّي انلصوص الروائّية عن انلصوص القرآنّية املقّدسة هو أنّها أكرث 
رشًحا وتفصياًل وبيانًا حلضور العقل واالســتدالل به ىلع وجود اهلل، خبالف 
ي اكن طابعه العاّم هو االختصار واإلشــارة واإلملاح، ويه 

ّ
انلّص القرآيّن ال

حتتوي ىلع حواراٍت مبارشٍة بني املعصوم وبني من أنكر وجود اهلل؛ وٰللك ال 
ينبيغ الشّك يف أنّها حتيك البهنة ىلع وجود اهلل، أو أنّها حتمل وجًها ومقصوًدا 
آخر غري ٰذلك، فــإّن بعضها رصيٌح ىلع أقّل تقدير يف أّن الســؤال واجلواب 

واحلوار قائٌم ىلع حمورّية إثبات الصانع ووجوده، دون غريه من االحتماالت.
وفيما ييل بعض الباهني العقلّية اليّت يمكن أن حتايك بعض اآليات الرشيفة: 

1 ـ  برهان العّلّية

َاِلُقوَن﴾ ]سورة الطور: 35[.
ْ
ْم ُهُم اخل

َ
ٍء أ ْم ُخِلُقوا ِمْن َغرْيِ يَشْ

َ
قال تعاىل: ﴿أ

وتقريب االســتدالل ىلع برهان العلّّية باســتعراض عنــارص القياس 
االســتثنايّئ املنفصل )وُيطلق عليها أيًضا طريقة السب واتلقسيم أو برهان 
ي ذكر يف علم املنطق وتقريبه عب املثال اتلايل: العدد 

ّ
ادلوران والرتديــد ال

إّمــا زوٌج أو فرٌد، ٰهذا العدد زوٌج - كأن يكون العدد 4 مثاًل - فليس ٰهذا 
العدد بفرٍد. ]انظر: املظّفر، املنطق، ص 293[ 
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ويمكن اقتباسه من ٰهذه اآلية ىلع انلحو اتلايل: 

هنــا مقّدمٌة رشطّيٌة فيها أطراٌف ثالثــٌة، ويه: إّما أن يكون اخلالق هو 
اإلٰل، فإن لم يكن اخلالق هــو اإلٰل، فلينا فرضان هما: إّما أن يكونوا قد 
ُخلقوا من عدٍم أو من أنفســهم، والفرضان باطالن؛ ألّن اخللق من عدٍم 
حماٌل الستحالة أن يُعطي العدم وجوًدا؛ وألّن اليشء ال يوِجد نفسه الستحالة 

ادلور، فيلزم ثبوت كونهم خملوقني من قِبل إٰلٍ.

وأّما صيغة القياس االستثنايّئ منها كما ييل:

إن لم يكونوا خملوقني من اإلٰل الواجب فهم خملوقون من ال يشٍء أو من 
أنفسهم لٰكّن خلقهم من ال يشٍء أو من أنفسهم حمالٌفثبت أنّهم خملوقون من 

اإلٰل الواجب.

وقد ذكر تقريره ىلع انلحو اتلايل: 

إّما أن يكون اإلنسان قد جاء بذاته ومن دون خالٍق، وإّما أن يكون هو 
ي خلق نفسه، وإّما أن يكون ل خالٌق آخر، لٰكّن األّول واثلاين باطالن؛ 

ّ
ال

ألّن العقــل ال يمكنه القبــول بهما، فال بّد أن يكــون الفرض اثلالث هو 
الصحيح. ]انظر: مصباح يزدي، معارف القرآن، ج 1، ص 27[

فهنا ثالثة احتماالٍت يمكن أن تُتصّور يف موضوع خلق اإلنسان وإجياده، 
تّم اتلوّصل إيلهــا من خالل اتلحليل العقيّل ارتــكاًزا ىلع املوردين األولني 
الذلين ذكرهما القرآن الكريم يف ٰهذه اآلية، ومن خالل إبطال اثلالثة األوىل 
ي تطمّئ ل انلفس، وهو 

ّ
منها تّم إثبات االحتمال األخري وهــو الصحيح ال

ي ذكر هنا بطريقة القياس االستثنايّئ العقيّل.
ّ

مقصود االستفهام ال
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وبعبارٍة أخرى، إّن انلّص القرآيّن هنا تطّرق إىل صغرى القياس فقط دون 
كباه؛ ألنّها بدهّيٌة فطرّيٌة، ىلع اعتبــار أّن القرآن هو كتاب هدايٍة وتنبيٍه 

وليس كتابًا فلسفيًّا تُصاغ بواسطته القواعد املنطقّية بشٍل تفصييّل.
قال يف )األمثل(: »وٰهذه العبارة املوجزة واملقتضبة يف احلقيقة يه إشــارٌة 
إىل )برهان العلّّية( املعروف الوارد يف الفلســفة وعلم الكالم إلثبات وجود 
ي نعيش فيه - مّما ال شــّك فيه - حادٌث؛ ألنّه يف 

ّ
اهلل، وهــو أّن العالم ال

تغيــرٍي دائٍم، ولّك ما هو متغرّيٌ فهو يف معرض احلوادث، ولّك ما هو يف معرض 
احلوادث حماٌل أن يكون قديًما وأزيلًّا« ]ماكرم الشــريازي، األمثل يف تفسري كتاب اهلل 

املزّنل، ج 17، 187 و188[. 

وقد اعتمد املتلكّمون ىلع ٰهذا البهان بشــٍل أسايسٍّ يف إثبات وجود اهلل. 
]انظر: الطباطبايّئ، أصول الفلسفة واملنهج الواقّي، ج 2، ص 648[. بتقريب: أّن اإلنسان 

وسائر املخلوقات ىلع صفحة الكون يه أموٌر حادثٌة؛ ألنّها متغرّيٌة متبّدلٌة، 
وال بّد أن ينتيه لكٌّ منها إىل علٍّة موِجدٍة حمِدثٍة، ويستحيل أن يوجد من دون 

ّيات يف مدرسة أهل ابليت، ص 40[
ٰ
علٍّة واجبٍة. ]انظر: رباين لگپاياگين، اإلهل

وهناك آياٌت أخرى تشابه اآليات املتقّدمة فيما يمكن االستدالل بها ىلع 
وجود اهلل نكتيف بذكرها هنا، ويه: 

ْم 
َ
نتُْم تَْزرَُعونَُه أ

َ
أ
َ
َاِلُقوَن﴾ ﴿أ

ْ
ُْن اخل

َ
ْم حن

َ
ْلُُقونَُه أ نتُــْم ختَ

َ
أ
َ
اآليات الكريمة: ﴿أ

ُتْم 
ْ
نَشأ

َ
نتُْم أ

َ
أ
َ
ُمزِنلُوَن﴾ ﴿أ

ْ
ُْن ال

َ
ْم حن

َ
ُمْزِن أ

ْ
ُُموُه ِمَن ال نَزتلْ

َ
نتُْم أ

َ
أ
َ
ارُِعوَن﴾ ﴿أ ُْن الزَّ

َ
حن

ُمنِشُؤوَن﴾. ]سورة الواقعة: 59 و 64 و 69 و 72[
ْ
ُْن ال

َ
ْم حن

َ
َشَجَرَتَها أ

ن تَُراٍب ُثمَّ ِمن نُّْطَفٍة ُثمَّ ِمْن َعلََقٍة ُثمَّ  ي َخلََقُكم مِّ ِ
َّ

وقول تعاىل: ﴿ُهــَو ال
ن ُيتََویفَّ ِمن  ُكْم ُثمَّ تِلَُكونُوا ُشــيُوًخا َوِمنُكم مَّ ُشــدَّ

َ
خُيْرُِجُكْم ِطْفاًل ُثمَّ تِلَبْلُُغوا أ

َسمًّ َولََعلَُّكْم َتْعِقلُوَن﴾ ]سورة اغفر: 67[. َجاًل مُّ
َ
َقبُْل َوتِلَبْلُُغوا أ

وأّما الروايات اليّت تعّرضت لٰهذا البهان فيه ىلع انلحو اتلايل: 
ما ورد يف جواب اإلمام الصادق  ىلع سؤال أيب شاكٍر ادليصايّن حينما سأل: 
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ْلُو ِمْن إِْحَدى   ختَ
َ

نَّ لََك َصانًِعا؟ َفَقاَل : وََجــْدُت َنْفيِس ال
َ
يِلُل ىلَعَ أ »َمــا ادلَّ

نَا 
َ
ْو َصنََعَها َغرْيِي، فَــإِْن ُكنُْت َصنَْعتَُها أ

َ
نَا أ

َ
ُكــوَن َصنَْعتَُها أ

َ
ْن أ

َ
ا أ : إِمَّ ِجَهتنْيِ

ْو َصنَْعتَُها 
َ
ُكوَن َصنَْعتَُها َوَكنَْت َموُْجوَدًة، أ

َ
ْن أ

َ
ا أ : إِمَّ َحــِد َمْعنَينَْيِ

َ
ْخلُو ِمْن أ

َ
فَاَل أ

َوَكنَْت َمْعُدوَمًة، فَإِْن ُكنُْت َصنَْعتَُها َوَكنَْت َموُْجوَدًة َفَقِد اْستَْغنَْت بِوُُجوِدَها َعْن 
 حُيِْدُث َشيْئًا، َفَقْد َثبََت 

َ
َمْعُدوَم ال

ْ
نَّ ال

َ
َصنَْعِتَها، َوإِْن اَكنَْت َمْعُدوَمًة فَإِنََّك َتْعلَُم أ

َعالَِمنَي« ]الصدوق، اتلوحيد، ص 290[.
ْ
َُّ رَبُّ ال نَّ يِل َصانًِعا َو ُهَو اهلل

َ
َمْعىَن اثلَّاِلُث أ

ْ
ال

َِّ، َما  ُ: يَا ْبَن رَُســوِل اهلل نَُّه َدَخَل َعلَيِْه رَُجٌل َفَقاَل لَ
َ
وعــن اإلمام الرضا  »أ

نََّك 
َ
نَْت لَْم تَُكْن ُثمَّ ُكنْــَت، َوقَْد َعِلْمَت أ

َ
َعالِِم؟ قَــاَل: أ

ْ
يِلــُل ىلَعَ َحَدِث ال ادلَّ

ْشــيَاَء تَُدلُّ ىلَعَ ُحُدوثِِها 
َ ْ
نََك َمْن ُهَو ِمثْلَُك، إِنَّ األ  َكوَّ

َ
ْن َنْفَســَك َوال لَْم تَُكوِّ

رِْض َوَمْن َعلَيَْها، 
َ ْ
َرُِّك األ فاَْلٍك، َوحتَ

َ
َفلَِك بَِما ِفيِه، َويِهَ َســبَْعُة أ

ْ
ِمْن َدَوَراِن ال

َعالَِم ِمْن ِزَياَدٍة 
ْ
ُْدُث يِف ال

َ
ََواِدِث الَّيِت حت

ْ
َوقِْت َواحل

ْ
ْزِمنَِة َواْخِتاَلِف ال

َ ْ
َوانِْقاَلِب األ

نَّ لََها َصانًِعا َو ُمَدبًِّرا، 
َ
ِقَْراِر بِأ

ْ
َو ُنْقَصاٍن َوَمــوٍْت َو بًِل َواْضِطَراِر انلَّْفِس إىل اإل

ٍ َوَفنَاٍء« 
َِديَد بَايِلًا َو لُكٌّ إىل َتَغريُّ

ْ
ا َو اجل َعْذَب ُمرًّ

ْ
َو يَِصرُي َحاِمًضا َوال

ْ
ُل

ْ
 تََرى احل

َ
ال

َ
أ

]املصدر السابق، ص 93؛ انظر: الطبيّس، االحتجاج، ج 2، ص 396[. 

ِْويِه 
َ

 حت
َ

ــَواِهُد، َوال  تُْدِرُكُه الشَّ
َ

ي ال ِ
َّ

َْمــُد هلِل ال
ْ
 وقــال اإلمام عــيلٌّ : »احل

 قَِدِمِه حِبُُدوِث 
الِّ ىلَعَ ــَواتُِر، ادلَّ ُْجبُُه السَّ

َ
 حت

َ
 تََراُه انلََّواِظُر، َوال

َ
َمَشــاِهُد، َوال

ْ
ال

ِقــِه ىلَعَ وُُجوِده « ]ابن أيب احلديد، رشح نهــج ابلالغة البن أيب 
ْ
ِقــِه، َوحِبُُدوِث َخل

ْ
َخل

احلديد، ج 13، ص 44[. 

وٰهذه انلصوص وما شابهها تبدو واضحة ادلاللة - إىل حدٍّ كبرٍي - ىلع إثبات 
ي وردت فيه يستشّف أّن املعصوم 

ّ
الصانع، ومن يقرأ ســياقها العاّم واملناخ ال

بصدد البهنة ىلع وجود اهلل، واستخدامه البهان العقيّل واملرتكزات الهنّية 
]انظر: املريدامــاد، اتلعليقة ىلع كتاب الــاكيف، ص 180[، ولٰكن يبىق القول إّن صياغة 

املعصوم للبهان العقــيّل ىلع وجود الصانع، وإن اكنت أكرث تفصياًل ووضوًحا 
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 أنّها ليست يف ضوء العرض املنطيّق وقياسات البهان العقيّل، بل 
ّ

وقصًدا، إال
ىلع استدالل وبيان القواعد العقلّية املثبتة للمقصود، بطريقة تعتب مفّصلًة إذا 

ما قيست بالصياغة القرآنّية، إذ توصل املطلوب إىل السامع أو السائل.
فيف الرواية األخرية والرواية اثلانية توظيٌف واضٌح للمعطى العقيّل للبهنة 
ىلع وجود اهلل، وٰهذا املعطى العقيّل هو حدوث اخللق ادلاّل ىلع وجود الُمحِدث. 

ومن الرواية األوىل يمكن اقتباس مجلٍة من القواعد العقلّية بسهولٍة: 
ُكوَن 

َ
ْن أ

َ
ا أ ْلُو ِمْن إِْحَدى ِجَهتَــنْيِ إِمَّ  ختَ

َ
األوىل: قول: »وََجــْدُت َنْفيِس ال

ْو َصنََعَها َغرْيِي« فيه إشــارٌة واضحٌة إىل قاعدة احلرص العقيّل، 
َ
نَا أ

َ
َصنَْعتَُهــا أ

ي يظهر من مطلع الرواية اثلانية.
ّ

األمر ال
إِْن ُكنُْت َصنَْعتَُها َو اَكنَْت َموُْجوَدًة َفَقِد اْســتَْغنَْت بِوُُجوِدَها َعْن 

اثلانية: »فَ
ي أبطله العقل.

ّ
َصنَْعِتَها« وهو ما يعّب عنه بقاعدة حتصيل احلاصل، األمر ال

 حُيِْدُث َشــيْئًا« ويف 
َ

َمْعُدوَم ال
ْ
نَّ ال

َ
إِنََّك َتْعلَُم أ

اثلاثلة: »َوإِْن اَكنَْت َمْعُدوَمًة فَ
، وهو أّن املعدوم ال يوثّر، أو أّن فاقد اليشء ال يعطيه. ٰذلك معًطى فلسيفٌّ

2 ـ برهان النظم

ِك الَّيِت 
ْ
ُفل

ْ
رِْض َواْخِتاَلِف اللَّيِْل َوانلََّهاِر َوال

َ ْ
ــَماَواِت َواأل ِق السَّ

ْ
﴿إِنَّ يِف َخل

ْحيَا بِِه 
َ
ــَماِء ِمْن َماٍء فَأ نَْزَل اهلُل ِمَن السَّ

َ
َْحِر بَِما َينَْفُع انلَّاَس َوَما أ ْــِري يِف ابلْ

َ
ت

ِر  ُمَسخَّ
ْ
َحاِب ال َياِح َوالسَّ يِف الرِّ رَْض َبْعَد َمْوتَِها َوَبثَّ ِفيَها ِمْن لُكِّ َدابٍَّة َوترَْصِ

َ ْ
األ

َيَاٍت ِلَقْوٍم َيْعِقلُوَن﴾ ]سورة ابلقرة: 164[.
َ

رِْض آل
َ ْ
َماِء َواأل َبنْيَ السَّ

ٰهذه اآلية واآليات األخــرى املبيّنة تلدبري الكون وتفاصيل احلياة ادلقيقة 
وحركتها املتقنة ونظامها العجيب الســائد من الّرة إىل املجّرة تشــري إىل أّن 
العقل يدرك دون شــكٍّ أّن ٰذلك لم يكن صدفــًة أو جزافًا، بل ال بّد أن يعود 
ٍء﴾ ]ســورة انلمل: 88[  ْتَقَن لُكَّ يَشْ

َ
ِي أ

َّ
 إىل خالٍق حكيٍم ومدبّــٍر، ﴿ُصنَْع اهلِل ال
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ِق الرَّْحِٰن ِمن َتَفاوٍُت﴾ ]سورة امللك: 3[. ]انظر: املصدر السابق: ص 52[
ْ
﴿َما تََرى يِف َخل

وما يمزّي ٰهذه اآليات أنّها حتايك سائر أصناف انلاس وعواّمهم ودون فرٍق 
بني املتعلّم أو غريه، فــيه تثري يف انلفس والعقل مبادئ بدهّيًة اكمنًة، ويه 
أّن ٰهذا اخللق وٰهذا انلظام العجيب ال بّد أن ينتيه إىل ناظٍم وخالٍق ومدبٍّر. 

ويمكــن تصوير البهان العقيّل هنا يف ضوء اآليات اليّت تناولت انلظم يف 
الكون ىلع انلحو اتلايل:

مقّدمٌة صغرى: إّن لٰهذا العالم نظاًما )وهو ما نشاهده باتلجربة والعيان(
مقّدمٌة كــبى: ولّك نظاٍم حيتاج إىل علٍّة ناظمٍة )وهــو ما يدركه العقل 

بالرضورة، وربما يكون قول تعاىل: ﴿لََعلَُّكْم َتْعِقلُوَن﴾ إشارًة إىل ٰذلك.
انلتيجة: فٰهذا العالم ال بّد أن ينتيه إىل علٍّة ناظمٍة. ]انظر: مطهری، جمموعهی 

آثار شهيد مطهری، ج 6، ص 940 وما بعدها[

وقد توّقف بعــض احلكماء يف إثبات مثل ٰهذا البهــان لاته تعاىل، أو 
البهنــة ىلع وجوب الات عن طريقه، وقالوا إّن اغية ما يمكن أن يثبته ٰهذا 
البهــان هو وجود انلظم واإلتقان يف اخللــق، ودحضه للصدفة ورضورة أن 
يعود ٰهذا انلظم إىل ناظٍم ومدبٍّر، إّما كونه واجبًا أو ممكنًا، فمثل ٰهذا البهان 

اعجٌز عن ٰذلك. 
فقد ذهب ابن ســينا )ت 427 ه( إىل أّن ٰهــذا البهان يثبت صفة العلم 
واإلحاطة للعلّة األوىل، فقال: »وال لك أن تُنكر اآلثار العجيبة يف تكّون العالم 
وأجزاء السماوات وأجزاء احليوان وانلبات مّما ال يصدر ٰذلك اتّفاقًا، بل يقتيض 
تدبرًيا ما، فيجب أن يُعلم أّن العناية يه كون األّول اعلًما لاته بما عليه الوجود 

ّيات(، املقالة اتلاسعة يف صدور األشياء، ص 415[.
ٰ
يف نظام اخلري« ]ابن سينا، الشفاء )اإلهل

من هنا اعتب ابلعض أّن ٰهذا البهان قياٌس جديلٌّ يُستعمل يف إقناع عواّم 
انلاس، وهو قياٌس ال يرتيق للسبك املنطيّق البهايّن؛ ٰللك لم يتعّرض فالسفة 
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املسلمني إيله يف إثبات الصانع. ]انظر: خرميان، قواعد عقل در قلمرو روايات، ص 58[ 
 جَديلًّا أو برهانيًّا لعواّم انلاس أو خلواّصهم، فبعد 

ً
وســواٌء اعتُب استدالال

اإلمعان يف مثل تلك اآليات واتلدبّر فيها وضّم بعضها إىل بعٍض يمكن القول 
إّن القرآن الكريم أرشــد ىلع طريقته إىل مجال اخللق وتكامل صنعه، وىلع 
اإلنســان أن يستنتج ما يالزم ٰذلك بنفســه، بما منحه من قّوة فهٍم ورجاحة 
عقٍل، سواٌء إثبات الصانع أو توحيده أو علمه، فتجد اآليات املتعّرضة لٰهذه 
املعاين ختتتم بعض آياتها بـماّدة العقل، اكآليات: 5: اجلاثية، و 164: ابلقرة، 
 و 90: آل عمران، وبعضهــا اآلخر بماّدة اتلفّكر، اكآليات: 3: الرعد، و 11 

و 69 : انلحل، و 21: الروم. 
وهناك مجلٌة من انلصوص الروائّية اســتدلّت جبمال اخللق وبإتقان الصنع 
ودهشــة تفاصيل اتلدبري، وبدّقة انلظم يف ٰهذا الكون ولطافة إعداده؛ ىلع 

إثبات الصانع، ونكتيف هنا بروايٍة واحدٍة:
من حديث اإلمام الصــادق  للمفّضل بن عمر: »يــا مفّضل، أّول الِعَب 
واألدلّة ىلع ابلاري - جّل قدســه - تهيئة ٰهذا العالم وتأيلف أجزائه ونظمها 
ىلع مــا يه عليه، فإنّك إذا تأّملت العالم بفكــرك ومزّيته بعقلك، وجدته 
اكبليــت املبّي الُمعــّد فيه مجيع ما حيتــاج إيله عباده، فالســماء مرفوعٌة 
اكلسقف، واألرض ممدودٌة اكلبساط، وانلجوم منضودٌة اكملصابيح، واجلواهر 
، واإلنسان اكملالك ٰذلك ابليت،  خمزونٌة اكلخائر، ولّك يشٍء فيها لشأنه ُمعدٌّ
واملخّول مجيع ما فيه. ورضوب انلبات مهّيأٌة ملأربه، وصنوف احليوان مرصوفٌة 
يف مصاحلــه ومنافعه، فيف ٰهذا داللٌة واضحــٌة ىلع أّن العالم خملوٌق بتقديٍر 
ي ألّفه ونظمه بعًضا 

ّ
وحكمــٍة، ونظاٍم ومالءمٍة، وأّن اخلالق ل واحٌد وهو ال

إىل بعٍض« ]املجليّس، حبار األنوار، ج 3، ص 61[. 
»فّكر يا مفّضل يف أعضاء ابلدن أمجع، وتدبري لكٍّ منها لإلرب، فايلدان 
للعالج، والرجالن للســي، والعينان لالهتداء، والفم لالغتذاء، واملعدة 
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للهضــم، والكبد للتخليص، واملنافذ تلنفيذ الفضــول، واألوعية حلملها، 
والفرج إلقامة النســل، وكٰذلك مجيع األعضاء إذا تأّملتها وأعملت فكرك 
فيهــا ونظرك وجدت لّك يشٍء منها قد قُّدر لــيشٍء ىلع صواٍب وحكمٍة. قال 
املفّضل: فقلت: يا موالي، إّن قوًما يزعمون أّن ٰهذا من فعل الطبيعة. فقال: 
ســلهم عن ٰهذه الطبيعة، أيه يشٌء ل علٌم وقدرٌة ىلع مثل ٰهذه األفعال، أم 
ليســت كٰذلك؟ فإن أوجبوا هلا العلم والقدرة فما يمنعهم من إثبات اخلالق؟ 
فإّن ٰهذه صنعته، وإن زعموا أنّها تفعل ٰهذه األفعال بغري علٍم وال عمٍد وكن 
يف أفعاهلــا ما قد تراه مــن الصواب واحلكمة، علم أن ٰهــذا الفعل للخالق 
ي سّموه طبيعًة هو ســنّته يف خلقه، اجلارية ىلع ما أجراها 

ّ
احلكيم، وأّن ال

عليه« ]املصدر السابق: ص 67[.
ووضوح االســتعانة باملعطيات العقلّية ىلع إثبات وجود اهلل يف مثل ٰهذه 
انلصــوص يأت بناًء ىلع قاعدة اتلالزم بني الفعــل واألثر املتقن واملتوازن، 
وبني كون صانعه مؤثًّرا وقادًرا وحكيًما، وٰذلك يعي جزمّية نهاية ٰهذا العالم 
ّيات يف 

ٰ
ورجوعه ملوِجــٍد وخالٍق، فال بناء من دون بّناٍء. ]انظر: رباين لگپاياگين، اإلهل

مدرسة أهل ابليت، ص 69[

3 ـ  برهان الفقر والحاجة )اإلمكان(

بعد اإلمعان واتلدقيق يف انلصوص ادلينّية - وال ســّيما القرآن الكريم - 
يمكن القول إّن بلعض انلصــوص القابلّية لالنطباق ىلع أكرث من ديلٍل ىلع 
إثبات الصانع، وحتوي ىلع أكرث مــن وجٍه، وبعض اآليات من ٰهذا القبيل، 
ي تشــري إىل عظمة اخلالق وبديع انلظم، تشري أيًضا إىل كون 

ّ
فيف الوقت ال

مجيــع املخلوقات ممكنًة، ويه حباجٍة إىل اهلل مــن خروجها من اإلماكن إىل 
الوجوب، ومنها قول تعاىل:
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  َجاٌج
ُ
ٌح أ

ْ
ابُُه وَٰهَذا ِمل َْحَراِن ٰهَذا َعْذٌب فَُراٌت َســائٌِغ رَشَ ﴿َوَما يَْســتَوِي ابلْ

َك ِفيِه 
ْ
ُفل

ْ
بَُسوَنَها * َوتََرى ال

ْ
يًَة تَل

ْ
ًْما َطِريًّا َوتَْســتَْخرُِجوَن ِحل

َ
ُكلُوَن حل

ْ
َوِمن لُكٍّ تَأ

َمَواِخَر تِلَبْتَُغوا ِمن فَْضِلِه َولََعلَُّكْم تَْشُكُروَن * يُوِلُج اللَّيَْل يِف انلََّهاِر َوُيوِلُج انلََّهاَر 
 ُ

َ
َسمًّ * ٰذِلُكُم اهلُل َربُُّكْم ل َجٍل مُّ

َ
َقَمَر لُكٌّ جَيِْري أِل

ْ
ــْمَس َوال َر الشَّ يِف اللَّيِْل وََسخَّ

 
َ

يــَن تَْدُعوَن ِمن ُدونِِه َما َيْمِلُكوَن ِمن قِْطِمــرٍي * إِن تَْدُعوُهْم ال ِ
َّ

ُك * َوال
ْ
ُمل

ْ
ال

ِكُكْم  ِقيَاَمِة يَْكُفُروَن برِِشْ
ْ
يَْسَمُعوا ُداَعَءُكْم َولَْو َسِمُعوا َما اْستََجابُوا لَُكْم * َوَيْوَم ال

َغِيُّ 
ْ
ُفَقــَراُء إىل اهلِل َواهلُل ُهَو ال

ْ
نتُُم ال

َ
َها انلَّاُس أ يُّ

َ
 يُنَبِّئُــَك ِمثُْل َخِبرٍي* يَا أ

َ
* َوال

ٍق َجِديٍد﴾ ]سورة فاطر: 12 ـ 15[.
ْ
ِت خِبَل

ْ
 يُْذِهبُْكْم َوَيأ

ْ
َِميُد* إِن يََشأ

ْ
احل

ٰهذه اآليات وحنوها تُثبت أّن اإلنسان وسائر املوجودات مفتقرٌة إىل اهلل - 
تعاىل - يف وجودها وحمتاجٌة يف ذواتهــا وآثارها، فيه حمتاجٌة إيله يف اإلجياد 
واخللق ويف ابلقاء واستمرار احلياة، وما حتتاجها من لوازم من أجل ٰذلك من 
طعاٍم ورشاٍب واجتماٍع أو تكاثٍر، والشــفاء من األمراض والعلل واخلالص 
من األخطار، وٰهذه احلاجة تعي أنّها ممكنٌة ليست واجبًة تتساوى فيها نسبة 
الوجود والعدم، ويه عني اتلعلّق بالعلّة املوِجدة، وال بّد أن تكون تلك العلّة 

واجبة الوجود غري مفتقرٍة، ويه اهلل تبارك اهلل تعاىل.
وٰهذه انلصوص تشري إىل مجلٍة من القواعد العقلّية ويه: حاجة املخلوق إىل 
اخلالق، وافتقار املعلول إىل علّته، واضطرار وجود املمكن إىل وجود الواجب، 
، لا تد أّن املتلكّم  وهــو أصٌل يذعن ل الهن ويســلّم به العقل دون شــكٍّ
والفيسلوف والعارف استعان بها إلثبات الواجب، حسب األدوات والقواعد 

واألطر اليّت يتبّناها، ويف ضوء الصياغة واالصطالحات اليّت يراها مناسبًة.
فتجد أّن املتلكّم وّظف موضوع احلدوث يف إطار مسعاه لالستدالل بٰهذا 
البهان إلثبات الصانع، وحبََث الفيلســوف ٰهــذا البهان يف إطار اإلماكن 
املاهوّي، واســتعانت احلكمة املتعايلة باإلماكن الفقرّي )برهان الصّديقني( 
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]انظــر، خرميان، قواعد عقل در قلمرو روايــات ص 35[. فقال املتلكّمون: إّن املعلول 

حيتاج إىل علّته حدوثًا فقط، وقال الفالسفة: بل وبقاًء أيًضا. ]انظر: ابن سينا، 
ّيات(، ص 264؛ صدر ادلين الشريازّي، احلكمة املتعايلة، ج 2، ص214 و215؛ 

ٰ
الشــفاء )اإلهل

، كشف املراد، ص  مة احليّلّ
ّ

الفخر الرازّي، رشح اإلشــارات واتلنبيهات، ج 2، ص 385؛ العال

115 و116؛ الفّياض الالهييّج، شوارق اإلهلام، ج 1، ص 138 و139[ 

وهنــاك طائفٌة أخرى من انلصوص الواردة عن أئّمة أهل ابليت  ارتكزت 
ىلع عنــرص فقر املوجــودات وحاجتها بوصفه ديلاًل ىلع رجــوع ٰهذا اخللق 

خلالٍق، وعودة الكون لصانٍع، ويه عديدٌة، نذكر منها ثالثًا: 
ْمَس  َما تََرى الشَّ

َ
بًَدا، أ

َ
 نَُشــكُّ يِف  اهلِل أ

َ
إِنَّا ال

عن اإلمام الصادق  أنّه قال: »فَ
ا   يَْشــتَِبَهاِن، يَْذَهبَاِن َوَيرِْجَعاِن،  قَِد اْضُطرَّ

َ
َقَمَر َواللَّيَْل َوانلََّهاَر يَِلَجاِن َوال

ْ
َوال

ْن يَْذَهبَا فَاَل يَرِْجَعاِن 
َ
إِْن اَكنَا َيْقــِدَراِن ىلَعَ أ

 َماَكُنُهَما، فَ
َّ

لَيَْس لَُهَمــا َماَكٌن إِال
اًْل؟! 

َ
 يَِصرُي اللَّيُْل َنَهاًرا َوانلََّهاُر يل

َ
يِْن فَِلَم ال فَِلَم يَرِْجَعاِن؟! َوإِْن لَْم يَُكونَا ُمْضَطرَّ

ْحَكُم ِمنُْهَما 
َ
ي اْضَطرَُّهَما أ ِ

َّ
ْهِل ِمرْصَ إىل َدَواِمِهَمــا، َوال

َ
َخا أ

َ
ا َواهلِل يَا أ اْضُطرَّ

َبُ ِمنُْهَما« ]الصدوق، اتلوحيد، ص 294 و295[. 
ْ
ك

َ
َوأ

ي اســتخدمه اإلمام  هنــا بطريقة القياس 
ّ

ويمكن عــرض البهان ال
ي أنتج هنا من خالل اسثناء نقيض اتلايل يلنتج نقيض 

ّ
االسثنايّئ املّتصل ال

املقّدم. ]املظّفر، املنطق، ص 292[
ويمكن صياغته بالشل اتلايل: 

املقّدمة األوىل: لو لم يكن الشــمس والقمر والليــل وانلهار مضطّرين 
للرجوع لم يرجعوا.

املقّدمة اثلانية: لٰكّنهم رجعوا إىل انلقطة اليّت بدأوا منها.
انلتيجة: فهم مضطّرون وحمتاجون ٰللك.

ِق ِمَن 
ْ
َل

ْ
وُســئل اإلمام الصادق  عن ادليلل ىلع وجود اهلل فقال: »َمــا بِاخل
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َاَجــِة« ]املجليّس، حبار األنــوار، ج 75، ص 262[. ومثله ما ســيأت عن اإلمام 
ْ
احل

َْك«.
َ

احلسني : »َكيَْف يُْستََدُلّ َعلَيَْك بِما ُهَو يف وُُجوِدهِ ُمْفتَِقٌر إِيل
َدائِِد  ََوائِِج َوالشَّ

ْ
ْهِ  ِعنَْد احل

َ
ُ  إِيل

َّ
ل

َ
ي َيتَأ ِ

َّ
وجاء عن اإلمام السّجاد : »اهلُل ُهَو ال

يِع  ْسبَاِب ِمْن مَجِ
َ ْ
ِع األ لُكُّ خَمْلُوٍق ِعنَْد انِْقَطاِع الرََّجاِء ِمْن لُكِّ َمْن ُهَو ُدونَُه، َوَتَقطُّ

َما ِسَواه« ]الصدوق، اتلوحيد، ص 4[.

4 ـ  برهان الصّديقين

 حّققه بقلبه و عمله 
ّ

ي لم يدع شيئًا مّما أظهره باللسان إال
ّ

الصّديق: هو ال
ني يف 

ّ
]اجلرجايّن، اتلعريفات، ص 58[ والصّديقون اصطالٌح استخدمه صدر املتأهل

ين ال يستندون يف االستدالل 
ّ

حكمته املتعايلة، وعىن به أوٰلك املتعّمقني ال
 به، وقال عن برهان الصّديقني: »وهو سبيل الصّديقني 

ّ
ىلع ذاته - تعاىل - إال

ين يستشــهدون به - تعاىل - عليه، ثمّ  يستشــهدون بذاته ىلع صفاته ، 
ّ

ال
وبصفاتــه ىلع أفعال واحًدا بعد واحٍد، وغري ٰهــؤالء اكملتلكّمني والطبيعّيني 
وغريهم يتوّسلون إىل معرفته - تعاىل - وصفاته بواسطة اعتبار أمٍر آخر غريه، 
اكإلماكن للماهّية، واحلدوث للخلق، واحلركة للجســم، أو غري ٰذلك، ويه 
أيًضا دالئل ىلع ذاته، وشــواهد ىلع صفاته، لٰكّن ٰهذا املنهج أحكم وأرشف« 

]صدر ادلين الشريازّي، احلكمة العقلّية يف األسفار العقلّية األربعة، ج 6، ص 13 و14[. 

ي اخرتعه ابن سينا بعد 
ّ

وقد اختلف صدر ادلين الشريازّي مع البهان ال
أن أشــار إيله الفارايّب كما ستأت اإلشارة إىل ٰذلك بعد قليل، وفيما ييل بعض 

اآليات اليّت أشارت إىل ٰهذا البهان:
َقُّ 

ْ
نَُّه احل

َ
َ لَُهْم أ ٰ يَتَبَنيَّ نُفِسِهْم َحتَّ

َ
فَاِق َويِف أ

ْ
يِهْم آيَاتِنَا يِف اآل قال تعاىل: ﴿َسُرِ

ٍء َشِهيٌد﴾ ]سورة فّصلت: 53[.  ٰ لُكِّ يَشْ نَُّه ىلَعَ
َ
َولَْم يَْكِف بَِربَِّك أ

َ
أ

ٍء َعِليٌم﴾  َاِطُن  َوُهَو بُِكلِّ يَشْ
ْ

اِهُر َوابل ِخُر َوالظَّ
ْ

ُل َواآل وَّ
َ ْ
وقال أيًضا: ﴿ُهَو األ

]سورة احلديد: 3[. 
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ٰهذه الطائفة من اآليات الكريمة تشري إىل حلٍن آخر رّبما خيتلف عّما ُذكر 
يف الطوائف األخرى، واليّت أشارت إىل آثار الات املقّدسة؛ ألنّنا يمكن أن 
نفهم أّن الات املقّدســة فيها يه الفاعل يف اهلداية إىل مبِدع الوجود وخمرِتع 
األشياء، وهو ذاته - سبحانه - الُمظهر ٰللك من دون توسيط اخللق، واآلثار 

واملوجودات كما تقّدم يف اآليات اليّت ُذكرت للتديلل ىلع وجود اهلل. 
وقد تقّدم أّن املتلكّمني استعانوا باحلدوث ىلع إثبات الصانع، وجعَل قدماء 
الفالسفة احلركة ديلاًل ىلع وجود علّة العلل، وبعض حكماء املسلمني سّخر 

اإلماكن للبهنة ىلع وجود الواجب. 
 أّن بعضهم برهن ىلع وجود الصانع من دون توســيط يشٍء من ٰذلك، 

ّ
إال

بل ذهب إىل االستدالل بالواجب ىلع الواجب، وبالات ىلع الات مستعينًا 
بٰهذا الطيف من اآليات.

وقد أشــار الفارايّب إىل ٰهذه اآليات ملّمًحا إىل استفادة ٰهذا البهان منها 
بقول: »لك أن تلحظ اعلم اخللق  فرتى فيه أمارات الصنعة، ولك أن تعرض 
عنــه وتلحظ اعلم الوجود املحض،  وتعلم  أنّه ال بّد من وجوٍد بالات ، وتعلم 
كيــف ينبيغ أن يكون  عليه الوجود بالات. فــإن اعتبت اعلَم اخللق فأنت 
صاعٌد، وإن اعتــبت اعلَم الوجود املحض فأنت نــازٌل؛ تعرف بالزنول أن 
فَاِق َويِف 

ْ
يِهْم آيَاتِنَا يِف اآل ليس ٰهذا ذاك ، وتعرف بالصعود أّن ٰهذا ٰهذا، ﴿َسُرِ

ٍء َشِهيٌد﴾  ٰ لُكِّ يَشْ نَُّه ىلَعَ
َ
َولَْم يَْكِف بَِربَِّك أ

َ
َقُّ  أ

ْ
نَُّه احل

َ
َ لَُهْم أ ٰ يَتَبَنيَّ نُفِســِهْم َحتَّ

َ
أ

]الفارايّب، فصوص احلكم، فص 18، ص 62 و63[.

واستعان الشيخ ابن سينا أيًضا بٰهذه اآليات مبيّنًا صياغته يف برهان الصّديقني 
بعدما اعتمد ىلع عنرص املوجود نفســه إلثبات الواجب بٰهذا البهان. قال ابن 
ّيني ىلع طريقة املتلكّمني واحلكماء 

ٰ
ســينا: »تنبيٌه ]يف بيان ترجيح طريقة اإلهل

يف إثبات واجــب الوجود[: تأّمل كيف لم حيتج بياننا ثلبوت األّول ووحدانيّته 
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وبراءته عن الصمات، إىل تأّمٍل لغــري نفس الوجود، ولم حيتج إىل اعتباٍر من 
خلقــه وفعله، وإن اكن ٰذلك ديلاًل عليه؛ لٰكّن ٰهذا ابلاب أوثق وأرشف، أي 
إذا اعتبنا حال الوجود فشهد به الوجود من حيث هو وجوٌد وهو يشهد بعد ٰذلك 
يِهْم  شري يف الكتاب اإلليّٰه: ﴿َسُرِ

ُ
ىلع ســائر ما بعده يف الواجب. إىل مثل ٰهذا أ

. أقول إّن ٰهذا حكٌم لقوٍم.  َقُّ
ْ
نَُّه احل

َ
َ لَُهْم أ ٰ يَتَبَنيَّ نُفِسِهْم َحتَّ

َ
فَاِق َويِف أ

ْ
آيَاتِنَا يِف اآل

ٍء َشــِهيٌد﴾. أقول: إّن ٰهذا حكٌم  ٰ لُكِّ يَشْ نَُّه ىلَعَ
َ
َولَْم يَْكِف بَِربَِّك أ

َ
ثّم يقول: ﴿أ

ين يستشهدون به ال عليه« ]ابن سينا ، اإلشارات واتلنبيهات، ص 102؛ 
ّ

للصّديقني ال
انظر ابن سينا، كتاب انلجاة من الغرق يف حبر الضالالت، ص 547[. 

 وقال الفاضل املقــداد )ت 826(: »وتقريره أّن هنــا موجوًدا بالرضورة، 
فــإن اكن واجبًا فهو املطلوب، وإن اكن ممكنًا افتقر إىل مؤثٍّر، فإن اكن واجبًا 
فاملطلوب، وإن اكن ممكنًا دار وتسلسل، وكالمهما حماٌل كما تقّدم، وقالوا: 
َولَْم يَْكِف بَِربَِّك 

َ
شــري إيلها يف الكتاب العزيز بقول: ﴿أ

ُ
وٰهذه طريقٌة رشيفٌة أ

ٍء َشــِهيٌد﴾. )وتقريره: ألم يكف برّبك أنّه ديلٌل ىلع لّك يشٍء(  ٰ لُكِّ يَشْ نَُّه ىلَعَ
َ
أ

ّية يف 
ٰ
؛ ألنّه استدالٌل به تعاىل ىلع غريه ]الفاضل املقداد، اللوامع اإلهل وهو برهاٌن ليّمٌّ

املباحث الكالمّية، ص 152 و153[.

كٰذلــك اعتب صدر ادلين الشــريازّي أّن ٰهذا البهان هو أكمل وأســّد 
الباهــني، بناًء ىلع ما تبّناه مــن قواعد وحدة الوجود وبســطاته وأصاتله، 
ي ال يكون الوسط يف البهان غريه 

ّ
فقال: »وأسّد الباهني وأرشفها إيله هو ال

باحلقيقة، فيكون الطريق إىل املقصود هو عني املقصود، وهو سبيل الصّديقني 
ين يستشــهدون به - تعاىل - عليه، ثّم يستشــهدون بذاته ىلع صفاته ، 

ّ
ال

وبصفاته ىلع أفعال واحًدا بعد واحٍد، وغــري ٰهؤالء اكملتلكّمني والطبيعّيني 
وغريهم يتوّسلون إىل معرفته - تعاىل - وصفاته بواسطة اعتبار أمٍر آخر غريه، 
اكإلماكن للماهّية، واحلدوث للخلق، واحلركة للجســم، أو غري ٰذلك، ويه 
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أيًضا دالئل ىلع ذاته، وشواهد ىلع صفاته، لٰكّن ٰهذا املنهج أحكم وأرشف. 
يِهْم آيَاتِنَا يِف  شــري يف الكتاب اإلليّٰه إىل تلك الطرق بقول تعاىل:  ﴿َسُرِ

ُ
وقد أ

ٰ لُكِّ  نَُّه ىلَعَ
َ
َولَْم يَْكِف بَِربَِّك أ

َ
َــقُّ  أ

ْ
نَُّه احل

َ
َ لَُهْم أ ٰ يَتَبَنيَّ نُفِســِهْم َحتَّ

َ
فَاِق َويِف أ

ْ
اآل

ٍء َشِهيٌد﴾« ]صدر ادلين الشــريازّي، احلكمة العقلّية يف األسفار العقلّية األربعة: ج 6،  يَشْ
ي أورده الشــريازّي لٰهذا البهان حباجٍة إىل تأّمٍل ودّقٍة 

ّ
ص 13 و14[. واتلقرير ال

 
ّ

لفهمه، ال ســّيما بعد االختالف يف تفسريه ىلع أكرث من صياغٍة وعرٍض. إال
أّن اتلفصيل يف ٰذلك خيرجنا عن حدود ٰهذه ادلراسة. 

وإىل جانب انلصوص املتقّدمة هنــاك نصوٌص روائّيٌة أكّدت يه األخرى 
ي ال حيتاج إىل 

ّ
ىلع ظهــور اخلالق وحضــوره يف تفاصيل الكون؛ األمــر ال

االستدالل ىلع إثباته سوى اتلأّمل يف ذاته، ومن دون احلاجة إىل جعل وسائط 
بني اخلالق وبني من يروم لقاءه واتلعّرف عليه، وٰهذه انلصوص عديدٌة نذكر 

منها روايتني:
ْمِر 

َ ْ
ويِل األ

ُ
ُمْؤِمِننَي :  »اْعِرفُوا اهلَل بِاهلِل َوالرَُّســوَل بِالرَِّســالَِة َوأ

ْ
ِمرُي ال

َ
قَــاَل أ

ِْحَسان« ]الصدوق، اتلوحيد، ص 286[.
ْ

َعْدِل َواإل
ْ
َمْعُروِف َوال

ْ
بِال

وجاء يف بعض فقرات داعء عرفة املنســوب لإلمام احلســني : »إِليِٰه 
َْك، 

َ
ْدَمٍة تُوِصلُي إِيل َمزاِر، فَامْجَْعي َعلَيَْك خِبِ

ْ
ثاِر يُوِجُب ُبْعــَد ال

ْ
تََرُدِّدي يِف اآل

ُهوِر  يَُكوُن ِلَغرْيَِك ِمَن الُظّ
َ
َْك، أ

َ
َكيَْف يُْستََدُلّ َعلَيَْك بِما ُهَو يف وُُجوِدهِ ُمْفتَِقٌر إِيل

ْتاَج إىل َديلٍل يَُدُلّ 
َ

ُمْظِهَر لََك، َمَت ِغبَْت َحتَّ حت
ْ
ما لَيَْس لََك، َحّت يَُكوَن ُهَو ال

، مفاتيح  َْك« ]القيّمّ
َ

ثاُر يِهَ اليَّت تُوِصُل إِيل
ْ

َعليَْك، َوَمت َبُعْدَت َحتَّ تَُكــوَن اآل
اجلنان، داعء عرفة، ص 425[.

هوّية األدّلة العقلّية اّلتي أوردتها النصوص

يبدو أّن توظيف انلصوص ادلينّية للعقل يف االستدالل ىلع إثبات الصانع 
- ســواٌء اكن بشٍل مبارٍش أو بغريه - أمٌر ال حميد عنه، بل ال يمكن أن يرشد 
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انلّص إىل أمٍر دون االســتعانة بالعقل، كيف ال وهــدف انلّص هو خماطبة 
العقول وحمااكة األبلاب وإرشاد األذهان؟ ولٰكن ما ينبيغ أن يُسأل هنا هو: عن 
ي 

ّ
طبيعة ٰهذا اتلوظيف وعن طريقة االستخدام وماهّية االستدالل العقيّل ال

ي 
ّ

وّظفته انلصوص، وقد أرشنا يف ٰهذا ابلحث إىل أّن االســتدالل العقيّل ال
ُذكر فيها ليس ىلع ســبيل البهان املنطيّق وادليلل الفلسيّف، ونقصد بٰهذه 
اإلشارة أّن القرآن الكريم كتاب هدايٍة وإرشاٍد، فهو غري معيٍّ باستعراض ما 
ي ذكره بعض من استنبط وبنّي ورشح بعض 

ّ
يقصد ىلع الطريقة والسبيل ال

انلصوص ىلع هيئة القياسات املنطقّية الرصفة، وإنّما احرتزنا عن ٰذلك ألنّنا 
نرى يف بعضها ىلع األقّل لونًا من اتللكّف يف استعراض املعطيات العقلّية اليّت 

أوردتها انلصوص للاللة ىلع إثبات الصانع.
وٰهذا واضٌح ال سّيما يف انلصوص القرآنّية والروايات السابقة اليّت تعّرضت 
ملوضوعة إثبات الصانع، ويســوغ نلا القول هنا إّن أقص ما يمكن نعت تلك 
االستدالالت بأنّها طرٌق خاّصٌة استخدمها انلّص حبسب مقتضيات املناسبة 
والزمان؛ لإلرشاد إىل مراده، وهو هنا إثبات وجود اهلل  اعتماًدا ىلع مسلّماٍت 
ذهنّيٍة وداعئم عقلّيٍة راســخٍة. أجل، حاول احلكماء واملتلكّمون واملفّسون 
وضع تلــك ادلالالت انلصوصّية يف قوالب حتايك قنااعتهم وفهمهم ومنهجهم 
للبهنة ىلع إثبات الصانع، يقول ابن سينا يف تعداد أقسام احلكمة انلظرّية: 
»وحكمٌة تتعلّق بما وجوده مستغٍن عن خمالطة اتلغرّي، فال خيالطه أصاًل، وإن 
خالطه فبالعرض، ال أّن ذاته مفتقرٌة یف حتقيق الوجود إيله ، ويه الفلســفة 
ّية جزٌء منها، ويه معرفة الربوبّية، ومبادئ ٰهذه 

ٰ
األّويّلة، والفلســفة اإلهل

ّية ىلع سبيل 
ٰ
األقســام اليّت للفلسفة انلظرّية مســتفادٌة من أرباب امللّة اإلهل

اتلنبيه، ومترّصٌف ىلع حتصيلها بالكمال بالقّوة العقلّية ىلع ســبيل احلّجة« 
]ابن سينا، عيون احلكمة، ص 17[.
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وتبــىق لّك املحاوالت اليّت تعاطت مع انلّص ادليــّي إلثبات وجود اإلٰل 
عقليًّا حماوالٍت جديرًة باالهتمام واملذاكرة، وقابلًة للتساؤل واالستدراك.

 أنّنا نتســاءل عن ٰهذه الصياغة اخلاّصة اليّت استخدمتها انلصوص، 
ّ

إال
هل يمكن نلا أن ننعتها بنعــٍت أو نَِصفها باصطالٍح يمكن من خالل وضع 
طبيعة البهنة ىلع إثبات وجوده يف انلّص ادليّي يف قالٍب معنّيٍ ومفهوٍم خاصٍّ 

نستطيع تداول يف ميدان ابلحث واملناقشة؟
ويف جواب ٰذلك يمكننا القول: وبناًء ىلع القاعدة العاّمة لالستدالل، ال 
بّد أن يكون لّل برهاٍن حدٌّ وســٌط إلثبات مطلوبه، فقد استدّل املتلكّمون 
ذوه واســطًة للوصول إىل 

ّ
إلثبات وجــود اهلل عن طريق حدوث العالم، واخت

ٰذلــك؛ ىلع اعتبار أّن اهلل - تعاىل - هو حمِدث األشــياء، يف حني اســتعان 
األرسطّيون باحلركة بناًء ىلع أّن لّك حركٍة تتطلّب حمّراًك، ولّك املحّركني جيب 
أن ينتهوا إىل حمــّرٍك واحٍد غري متحّرٍك، وبٰذلــك أثبتوا وجود اهلل، ويف لّك 
ذ اعلم املخلوقات واسطًة يف االستدالل يتّم 

ّ
ٰهذه االستدالالت وما شابهها اخت

االنتقال فيه من الشــاهد إىل الغائب ومن العيان إىل اخلفاء. ]انظر: الطباطبايّئ، 
أصول الفلسفة واملنهج الواقّي، ج 2، ص 648 و649[

أجل ما يبدو من انلصوص املتقّدمة أنّها اســتعانت تلبهن ىلع املقصود 
بشــهوٍد عيانّيٍة تدلّل ىلع أموٍر خمفّيٍة خارج إدراك احلواّس وتوظيف الوسائط 
املشــرتكة بني الشــاهد والغائب؛ تلبهن ىلع ما لألخري مــن خصوصّيٍة، 
فموضوع انلظم مثاًل وتكامل اخللقة ومجال الطبيعة أمٌر مشــهوٌد بنّيٌ وّظفته 
ي حيكم 

ّ
انلصوص للوصول إىل وجود اخلالق ومجال وبهائه استعانًة بالعقل ال

باملالزمة بني انلظم وانلاظم.
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الخاتمة 

هناك فئتــان من املفّسين الحظتا ادليلل العقيّل ىلع وجود اهلل يف القرآن 
الكريم، لٰكّنهما اختلفتا يف توظيفه حسب ما تفهمانه من انلّص القرآيّن:

األوىل: ويه الفئة اليّت اكنت مهتّمًة باجلانب الكاليّم العقدّي، اعتبت 
أّن هناك آياٍت قرآنّيًة عديدًة تهدف إىل إثبات وجود اهلل، وصاغوها ىلع شل 
براهــني عقلّيٍة قد تتفّرع إىل براهني خمتلفــٍة ومتنوّعٍة وقد تعود إىل براهني 

عقلّيٍة حمدودٍة كعودة بعض الباهني إىل برهان انلظم.
اثلانية: اعتبت انلــّص القرآيّن خايلًا من القصديّــة والغرضّية إلثبات 
 عنه مسلٌّم به 

ٌ
الصانع، بل حســب ٰهذا انلّص فإّن أمر وجود اهلل أمٌر مفروغ

ال حاجة للخوض يف إثباته والبهنة عليه. وأرجعت لّك الباهني اليّت زعمتها 
الفئة األوىل إّما إىل قصديّة إثبات اتلوحيد وتزنيهه من الرشك، وإّما أنّها ليست 
معروضًة يف انلّص القرآيّن بشــل براهني، فاملفّسون هم من قام بيّل عنقها 
وتقعيدها ىلع شــل براهني عقلّيٍة فلســفّيٍة أو كالمّيٍة َعَقديٍّة عب ضميمة 

بعض املقّدمات املنطقّية. ]انظر: مصباح يزدي، معارف القرآن، ص 26[
ٍّ إزاء 

ّ
ورّبما يكون الوصــول إىل نتائج أكرث جدوًى يف حتديــد موقٍف لك

توظيــف انلّص القرآيّن وانلصوص الروائّية لالســتدالل العقيّل للتديلل ىلع 
وجود اهلل واستيضاح رؤيته بعد مالحظة أمرين: 

األّول: ينبيغ دراسة األبعاد والقيود واملرحلة اليّت أحاطت بانلصوص املراد 
توظيفهــا لٰهذا الغرض والفئة املخاطبة اليّت اســتهدفتها، وليس مالحظتها 
بنحٍو تريديٍّ مقفٍل حّت يتســىّن للباحث معرفة طبيعة القصديّة القرآنّية 

بشٍل أكرث وأوضح.
اثلاين: أّن قــراءة اآليات والروايات اليّت اســتُِدّل بها ىلع إثبات ونيف ما 
حنن فيه من دون قراءة وتفسري اآليات األخرى أو الغفلة عن مقاصد انلّص 
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القــرآيّن العاّمة، قد خيّل يف الوصول إىل نتائج واضحٍة يف مثل ٰهذه ابلحوث، 
ومن املالحــظ أّن اآلراء اليّت تناولت انلّص للبهنة ىلع اســتخدام العقل 
يف إثبــات وجود اهلل قد أخذت أكرث اآليــات القرآنّية بطابٍع تزييئٍّ منفرٍد، 
وليــس بطريقٍة موضوعّيٍة توحيديٍّة، فقد يكون تناول اآليات املتعّرضة لٰهذا 
املوضوع وربط مدلوالت بعضها ببعٍض أجدى يف خلق تفســرٍي وبياٍن قرآينٍّ 

موّحٍد إزاءه. ]انظر: الصدر، املدرسة القرآنّية، ص 10 ـ 12[
ومن الواضح أّن اتلفصيل أكرث يف كال األمرين وما يتعلّق بهما من القولني 
السابقني خيرجنا عن حمّل ابلحث يف ٰهذه ادلراسة؛ ألّن بعض ما ُذكَر مرتبٌط 

بعلوم القرآن وفلسفة اتلأويل، فيمكن بسط احلديث عن ٰذلك هناك. 
ولٰكّن ما ال يمكن إنكاره هنا أّن انلّص بوصفه مصدًرا معرفيًّا أرشد العقل 
بشــٍل جيلٍّ يف اتلديلل ىلع اخلالق وآثاره ونعمه، ورّبما يكون من السذاجة 
التشــكيك يف أصل ٰذلك، فإنّــه حّث العقول ىلع اتلدبّــر يف أرسار اخللق 
وألغازها، وإن اختلفت الســبل والطرق يف بيان ٰذلك، ويه طرق اختّص بها 

القرآن للتديلل ىلع قضاياه ومقاصده. 
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الخالصة
ين رّكزوا ىلع مســألة املعرفة ونقدوا من خالهلا 

ّ
يعّد اكنط من العلماء ال

العقــل، وقد َعّد اكنط العقل انلظرّي غري جمٍد وال فّعاٍل يف معرفة اإلٰل. ولّما 
اكنــت رؤيته ٰهذه، نتيجة منطقّية نلظرّيته املعرفّية، فقد ســلّط اكتب ٰهذه 
الســطور الضوء ىلع آراء اكنط املعرفّية باملنهج الوصيّف ـ اتلحلييّل، ثّم تطّرق 
يف املرحلة اتلايلة إىل دور العقل يف معرفة اإلٰل عند اكنط. لقد سلك الاكتب 
ي بني أيديكم منهًجا ينتقد فيه آراء اكنط املعرفّية يف جمال 

ّ
يف ٰهذا ابلحث ال

دور العقل انلظرّي يف معرفة اإلٰل، مع غّض انلظر عن برهان اكنط األخاليّق 
ىلع وجود اإلٰل، ورؤاه يف فلســفة األخالق. وأّما العقالنّية العلمانّية لاكنط 

فقد حُبثت ونوقشت يف جمالني:

ادلكتور حممدعيل حميطي أرداكن، إيران، أســتاذ مساعد يف قســم الفلسفة، مؤسسة اإلمام   (*)
hekmatquestion@gmail.com .اخلميي للتعليم واألحباث

د. محمدعلي اردكاني

د. محمدعلي اردكان*

دراسة نقدّية لآلراء النافية لدور   
العقل في معرفة اإلله.. كانط نموذًجا
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ي وُّجه إىل انلظام الَمعريّف لاكنط.
ّ

انلقد العاّم، أي انلقد ال
ي وُّجه إىل قراءة اكنط اخلاّصة لباهني وجود اإلٰل.

ّ
انلقد اخلاّص، أي انلقد ال

املفــردات ادلاليّلــة: اكنــط، نظرّيــة املعرفــة، نقــد العقــل املحــض، معرفــة اإلٰل، 
الربهــان الوجــودّي، برهــان اإلمــان، الربهــان الطبيــّي ـ الــكاليّم.

مقّدمٌة

إّن أحد األسئلة األساسّية اليّت يطرحها اإلنسان - منذ بداية خلقه - هو 
 عن املبدإ، ومع أّن عقل اإلنسان ال يستطيع إدراك كنه ذات ابلاري 

ُ
ســؤال

تعاىل بســبب حمدوديّته، بيد أنّه يستطيع باستخدام نعمة العقل إدراك بعض 
صفات اهلل ـ جّل يف عاله ـ ككونه واجــب الوجود، وأنّه اكمٌل مطلٌق، وأنّه 
اخلالــق وانلاظم واملحّرك غري املتحّرك وغري ٰذلــك. ومن خالل نافذة العقل 
ومراجعة املتــون ادلينّية يمكن تطبيق تلك الصفات عليه ســبحانه. ولقد 
حُبثت ٰهذه القابلّية يف الفلســفة اإلسالمّية وعلم الكالم والعرفان اإلساليّم 

وكٰذلك يف الفلسفة الغربّية.
ويعّد اكنــط )1724-1804( من أهّم الفالســفة الغربيّــني يف القرون 
اثلالثــة األخرية، ومن خــالل آرائه املعرفّيــة يّتضح نلا أنّــه يرى العقل 
املحض اعجًزا عــن إثبات وجود اخلالــق، فلجأ إىل العقــل العميّل؛ ومن 
هنــا يمكن أن نعــّد اكنط من الوجوه ابلــارزة واملؤثّــرة يف موضوع معرفة 
اإلٰل يف الفلســفة الغربّيــة. ومع أّن املدارس انلافيــة دلور العقل يف معرفة 
اإلٰل بيّنــت آراءها اســتناًدا إىل مبانيها وأصوهلا اخلاّصة، بيــد أنّه بانلظر 
 إىل اتلأثــري الواضح لاكنط يف تاريخ الفلســفة اجلديدة للغــرب من ناحيٍة 
]Copleston, A history of philosophy, v.4, p.54[، وإىل األهّمّية اليّت حتظى بها فلسفة 

اكنط ىلع صعيد نظرّية املعرفة، خصوًصــا يف موضوع دور العقل يف معرفة 
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ي بني أيديكم ىلع تبيني ومناقشة أفاكر اكنط فيما 
ّ

اإلٰل، رّكز ٰهذا ابلحث ال
يتعلّق بدور العقل يف معرفة اإلٰل مستخدماً املنهج الوصيّف ـ اتلحلييّل.

وقد بدت لاكنط رضورة املســألة اليّت حنن بصددها حني رأى نفســه يف 
مواجهة األزمة املعرفّية يف الفلســفة األوربّيــة؛ إذ اكنت يف عرصه حنلتان 
اهات فلسفّيٍة خمتلفٍة للفالسفة كغوتفريد اليبنتس 

ّ
من العقالنينّي ـ مع ات

 Baruch) وبــاروخ ســبينوزا (1716-1646 / Gottfried Wilhelm Leibniz)
-1638 / Nicolas Malebranche) 1677-1632) ونيقوال مالبانش / Spinoza
1715) ـ واتلجربيّــني كديفيد هيوم (David Hume / 1711-1776)؛ وكنت 
ٰهذه األزمة متجّسدًة يف مســائل مثل العالقة بني الهن والعني )اخلارج(، 
ويف مسائل ماوراء الطبيعة )ميتافزييقا( بصورٍة لكّّيٍة؛ إذ وصلت األمور فيها 
إىل تعارٍض واضٍح بني الفالسفة، وقد وَصف اكنط وضعّية ابلحث يف ما وراء 

الطبيعة يف عرصه قائاًل:
»مــّر عرٌص اكنت ]علوم[ ما وراء الطبيعة تُلّقــب بملكة العلوم... أّما اآلن 
ــا الزمان وصارت كعجوٍز تنتظر أجلها كهيكوبا(*) 

ّ
فقد تغرّيت األحوال، فأذهل

(Hecuba / Ἑκάβη) اليّت اكنت ترصخ ]وتعاتب الزمن[ قائلًة: وا حستاه ىلع 
أيّام املجد! لقد كنُت مع بنني وبناٍت كرٍث كنت أعّول عليهم، وها أنا ذي مرّشدٌة 
مسكينٌة غريبٌة!« ]Kant, Critique of Pure Reason, A IX؛ اكنط، تمهيدات، ص 9[.

ومن أجل أن يتهرّب اكنط من اتلحّدي بني العقالنّية واتلجربة من جهٍة وبني 
ي تلعبه 

ّ
ما وراء الطبيعة يف عرصه من جهٍة أخرى، أّكد ىلع ادلور األســايّس ال

ابلنية الهنّية يف اكتساب املعرفة، مع أنّه عّد اتلجربة أّول املعرفة، واعتَقد أنّه »ال 
شّك يف أّن لّك املعرفة تبدأ مع اتلجربة احلّسّية ... بيد أنّه ال يلزم أن تكون املعرفة 

.]Kant, Critique of Pure Reason, B 1[ »يف لّك مراحلها ناشئًة عن اتلجربة

(*) زوجة أفريام، فقدت زوجها وأبناءها يف حرب طروادة.
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ورأى اكنط أّن املذهب اتلجريّب هليــوم ونقده ألموٍر اكلعلّّية والرضورة 
واللكّّية أيقظه من "سباٍت عميٍق" )Dogmatic Slumber)، واضطّره إىل الولوج 

يف حبث إماكن العلم الطبيّي. ]اكنط، تمهيدات، ص89[
وكن اكنط يتصّور أنّه قد خدم علم الكالم من خالل فلســفته انلقديّة، 
 وأنّه حفظه من االعرتاضات انلاشــئة عن القطعّية يف الفكر ]املصدر الســابق، 
ص 9[. إّن املســألة الرئيســة يف فلســفة اكنط انلقديّة )Criticism( يه: ما 

إماكنّية الهن البرشّي يف الوصول إىل املعرفة؟ وما مدى جناحه يف ٰذلك؟ وما 
هو دوره وتأثريه يف املعرفة؟ 

 Kritik der reinen( "لقد ســى اكنط يف كتابه "نقد العقل املحــض
Vernunft( أن يُسقط الشّك املعريّف يف انلظام اتلجريّب هليوم ]املصدرالسابق، 

ص 153[، ويقبل اعتبار املعرفة، وُيثبت عدم إماكنّية ما وراء الطبيعة.

وكن اكنط من خالل مشــاهدته للتقّدم احلاصــل يف العلوم اتلجريبّية 
بصدد إجياد إجابٍة عن الســؤال اتلايل: هل يمكن أن يكون ما وراء الطبيعة 
علًمــا اكلطبيعّيات والرياضّيات؟ وهل يمكن ملــا وراء الطبيعة أن يرتيق إىل 
 Copleston,؛ Kant, Critique of Pure Reason, B XVI[ مرتبة )العلم( أساًسا؟

]A history of philosophy, v.6, p.224

ولقد فهم اكنط بشــٍل صحيٍح أّن الســري وفق املذهب اتلجريّب هليوم 
سيؤّدي إىل إنكار املعرفة. ومع اتلمّســك برؤيته املبتنية ىلع حرص احلصول 
ىلع املعرفــة باتلجربة، وإىل جانــب ]إقرار اكنط[ بالقضايــا اتلحليلّية(*) 

(*) ىلع أســاس ما بيّنه اكنط يف كتابه )نقد العقل املحض( تكون العالقة بني املوضوع واملحمول 
بطريقتني: إّمــا أن يندرج املحمول يف املوضوع أو يقع املحمول خارج مفهوم املوضوع تماًما 
ىلع الرغم من ارتباطه به. وقد أســم اكنط احلكَم يف احلالة األوىل حتليليًّا ويف احلالة اثلانية 
تأيلفيًّا ويصف األحاكم من انلوع األّول بأنّها أحاكٌم شــارحٌة اليضيف املحموُل فيها شــيئًا 
ــعٌة وال يمكن اســتخالص  إىل مفهوم املوضوع، ىلع العكس من األحاكم اثلانية، فيه موسِّ

.]Kant, Critique of Pure Reason, A 7 =B 11[ .املحمول من املوضوع عن طريق اتلحليل
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الَقبلّية(*) )مثل »مجيع األجســام ممتدٌة« ( والقضايــا اتلأيلفّية ابلعديّة )مثل 
»مجيع األجســام ثقيلٌة(؛ أقّر اكنط بنوٍع ثالٍث من القضايا أسماها »القضايا 
اتلأيلفّية القبلّية« مثل )12=5+7(، وهو ما أنكره الوضعّيون املنطقّيون وعّدوه 
عديم املعىن. وقد عّد اكنط قضّية وجود اإلٰل قضّيًة من انلوع اثلالث؛ ألنّها 
قضّيــٌة تتعلّق بعالم الواقع، ومن هنا فإنّها قضّيــٌة تأيلفّيٌة، وألّن إثباتها غريُ 

مرشوٍط بتأييد اتلجربة، فإنّها قضّيٌة رضورّيٌة، ومن هنا فإنّها قضّيٌة قبلّيٌة.
وكن اكنط قد طــرح حبث )اجلدل الُمجــاوز. Transzendental( بهدف 
اإلجابة عن كيفّية كون ٰهذا احلكم اتلأيليّف القبيّل ممكنًا يف ما وراء الطبيعة، 
وكيف يمكن أن نعّده صحيًحا ومعتًبا؟ ]هارثناك، نظرّيه معرفت در فلســفه فلسفة 

اكنط، ص 37-23[

وكن اكنط قد طرح قبل ٰهذا موضوع املفاهيم املحضة للفاهمة، أي املفاهيم 
العارية عن املحتوى اتلجريّب، بوصفها استنتاًجا جُماوًزا، وسى إىل تبيني ابتناء 
املعرفة ىلع املقوالت )Categories( االثنيت عرشة، وحاول توجيه اســتخدامها 

بوصفها رشًطا الزًما للحصول ىلع املعرفة. ]املصدر السابق، ص 73 و74[
وقــد قام اكنط بتنظيم مقوالته االثنيت عرشة ىلع أســاس صور األحاكم 
املصّنفة يف أقسامها األربعة ويه الكّمّية والكيفّية واإلضافة واجلهة، واعتقد 
اكنــط أّن مقوالت الوحدة والكرثة واإلمجال مســتقاٌة بالرتتيب من األحاكم 
اللكّّية واجلزئّية واملفردة؛ وأّن مقوالت الواقعّية والســلب واحلرص مســتقاٌة 
بالرتتيب من األحاكم اإلجيابّية والســلبّية والعدويّلة. وكٰذلك يمكن الوصول 
من خالل األحاكم احلملّية والرشطّيــة االتّصايّلة واالنفصايّلة إىل مقوالت 
اجلوهــر والعلّّية واملشــاركة )اتلبــادل(، ومن خالل األحــاكم االحتمايّلة 
واإلخبارية والقطعّية إىل مقوالت )اإلمــاكن واالمتناع( و)الوجود والعدم( 

(*) يعي ليست حكًما يعود إىل اتلجربة.
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و)الرضورة واإلماكن اخلــاّص((*) ]املصدر الســابق، ص 55 ـ 86[، وأّما الكيفّية 
 آخر. 

ً
اليّت اســتُخرجت وفقها املقوالت االثنيت عــرشة فيتطلّب حبثها جماال

ولٰكن إذا أردنا نموذًجا عن مقولة العلّّيــة فيمكننا القول إّن صدور احلكم 
الــرشيّط يف قضية "إذا هطل املطر ابتلّــت األرض" غري ممكٍن بدون مفهوم 
ي يمكن إدراكه هو 

ّ
العلّّية، ولو لم يكن مفهوم العلّّية فإّن اليشء الوحيد ال

تعاقب الزمان، وليس شيئًا أكرث من ٰذلك؛ ولٰهذا فإّن انلظام املنطيّق للقضايا 
الرشطّية وصورتها مبيّنان ملقولة العلّّية. ]املصدر السابق، ص 68[

واملسألة املهّمة اليّت رّصح بها اكنط مراًرا يه أّن املقوالت املذكورة صاحلٌة 
لالســتخدام يف نطاق الزمان واملاكن؛ فإذا اكن ثّمة يشٌء خارج نطاق الزمان 
واملــاكن فال يمكن أن حنصل ىلع معرفٍة حول ]من خالل املقوالت املشــار 
إيلها آنًفا[. ]املصدر السابق، ص 120[ وبعبارٍة أخرى فإّن الزمان واملاكن يف فلسفة 

(*) جدول مقوالت اكنط:
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اكنط يمّثالن األســاس يف املعرفة؛ وٰللك فإّن األشــياء اليّت تعلق يف شبكة 
ذهن الُمدرِك يه األشياء املحدودة بالزمان واملاكن.

وىلع ٰهذا األســاس فإنّه ال يمكن إصدار أّي حكٍم دون اســتعمال ٰهذه 
املفاهيم، فاملقوالت بوصفها رشًطا الزًما للمعرفة هلا دوٌر أســاٌس يف نظرّية 
اكنط املعرفّية، وجديــٌر بالكر أّن ٰهذه املفاهيم لم تأت عن طريق اتلجربة، 
بل إنّها رشٌط وفرٌض مســبٌق لفهم اتلجربة، وتطلق ٰهذه املقوالت يف انلظام 
املعــريّف لاكنط ىلع املعطيات الزمانّية واملاكنّية. وال يمكن حصول أّي معرفٍة 
دون العيان )احلدس((*) والفاهمة اليّت تعمل ىلع استعمال املفاهيم )املقوالت 
االثنيت عرشة( وإطالقها ىلع املشــهود إلصدار احلكم. وباعتقاد اكنط، إّن 
 Kant,[ .املفاهيم بدون املحتــوى فارغٌة، وإّن العيان بــدون املفاهيم أعم

]Critique of Pure Reason, A 51 =B 75

ومن اجلدير بالكر أّن اكنط يف نظرّية املعرفة ـ وحبســب اّداعئه ـ لم يكن 
مثايلًّــا حمًضا، بل إنّه تطّرق إىل رّد ٰهذه الرؤيــة ونفيها يف كتابه )نقد العقل 
املحض(. ويرى اكنط أّن ماّدة املعرفة تؤّمن من اخلارج ثّم تأخذ طريقها حنو 
انلظام الهّي للشــخص؛ وٰللك فإّن لّك املعرفة ال تتمحور ىلع الشخص، 
كما أنّها ال توجد يف الواقع بكاملها؛ بل ال يمكن معرفة الواقع كما هو بسبب 
ي يضع نّظارًة ملّونًة 

ّ
وجود ابلىن الهنّية املختلفة، ومثال ٰذلك الشــخص ال

ي تعكسه انلّظارة لعينيه، وليس ل 
ّ

ىلع عينيه؛ إذ يرى األشــياء باللون ال
رؤية األشياء كما يه، وستوّضح ٰهذه املسألة فيما سيأت من حبوٍث. 

(*) intuition= Anschauung. يبدو أّن املقصــود من ٰهذا املصطلح يف عبارات اكنط هو اإلدراك 
املبارش بدون االســتدالل، وتُرجم بأشــاكٍل خمتلفٍة اكلعيان والشــهود واحلدس واملشاهدة 

وابلداهة و..
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النقالب الكوبرنيكوسّي لكانط
وكمــا أّن كوبرنيكــوس )Mikołaj Kopernik( انقلــب ىلع نظرّية 
مركزّية األرض بطرحه نلظرّية مركزّية الشمس، فإّن فيلسوف كونيغسبغ 
)Königsberg( - أي اكنط ـ انقلب ىلع نظرّية مطابقة املعرفة للخارج بطرحه 

 Kant, Critique of[ نظرّية فهم األشــياء ىلع أساس انلظام الهّي لإلنســان
Pure Reason, B XVI؛ اكنــط، تمهيــدات، ص 133 و134[، إذ وضع اكنط »الواقعّية 

اليّت تصنعها القوى اإلدراكّية لإلنسان« حمّل »الواقعّية املستقلّة عن اإلدراك« 
يف املعرفة اإلنسانّية. واملســألة امللفتة للنظر هنا يه أّن اكنط - وىلع أساس 
رؤيته اخلاّصة يف املعرفة اإلنســانّية نلفس األمــر والظواهر املختلفة - يعّد 
ي يصنعه الهن والقوى اإلدراكّية لإلنسان؛ إذ يعتقد 

ّ
)اعلم العني( العالم ال

 Kant,[ ال يُتصّور، بــل وال يمكن معرفته )Noumena( أّن اليشء يف نفســه
Critique of Pure Reason, A 30[. إذن اكنت نتيجة االنقالب الكوبرنيكويّس 

عدم إماكن إدراك الواقع كما هو.
وبــدل أن يعّد اكنط األخــالق مبتنيًة ىلع ادلين وىلع مــا وراء الطبيعة، 
اعتقد أّن ادلين ابتي ىلع األخالق، وحاول أن يصل إىل نتائج كخلود انلفس 

واالختيار واإلٰل من خالل األحاكم األخالقّية. ]اكنط، دين طبيي، ص 299 و300[
اكن اكنــط يعتقد بوجوب ترك )املعرفة اجلزمّيــة امليتافزييقّية(؛ يلمكن 
فسح املجال لإليمان ]Kant, Critique of Pure Reason, B XXX[، وقد رشح 
بشــٍل مفّصٍل ابتناء ما وراء الطبيعة ىلع األخــالق - وليس العكس - يف 
كتابه نقد العقل العمــيّل )Critique of practical reason(. وقد ألقت 
-1855 / Søren Kierkegaard( ٰهذه الرؤية بظالهلا ىلع آراء ســورين كريكغور

ي يقوهلا رصاحًة: »إّن فيلســويف 
ّ

1813( الفيلســوف الوجودّي املعروف، ال

 Mircea Eliade, The Encyclopedia of Religion, v.11,[ »املفّضــل هو اكنــط
p.299[. وال خيىف ٰهذا اتلأثري ىلع املّطلعني ىلع أفاكر كريكغور.
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ويــرى اكنط أّن القضايــا الرياضّية قضايا تأيلفّيٌة قبلّيــٌة، وكذا أصول 
الطبيعّيات قضايا تأيلفّيٌة قبلّيٌة ألّن مقوالت الفاهمة يه الفروض املســبقة 
لــّل إدراٍك. وأّما ما بعد الطبيعة فال يمكن نلــا أن نصدر أّي حكٍم تأيليفٍّ 
قبيلٍّ فيها. ويعتقد اكنط أّن العقل أحيانًا ال يستخدم املقوالت املستخَدمة يف 
األمور الزمانّية واملاكنّية يف حلّه للمسائل امليتافزييقّية، فال يصل إىل نتيجٍة 
ســوى الوقوع يف اتلوّهم الُمجاوز؛ ألّن العقل يف ٰهذه املوارد ســيتقّبل أشياء 

خارج األطر املعّينة ل. ]هارثناك، نظريه معرفت در فلسفة اكنط، ص 133 و134[

التوّهم الُمجاوز في معرفة اإلٰله

لقد أطلق اكنط ىلع اتلصّورات اثلالثة املرتبطة بـ )انلفس والعالَم واإلٰل( 
اصطالح )اتلصّورات الُمجاوزة(، واعتقــد أّن الفاهمة ال حتمل أّي تصّوٍر 

. عنها؛ إذ إنّها ال حتمل أّي مدلوٍل تريبٍّ
وعالوًة ىلع ٰذلك فإّن انلظام املعريّف لإلنســان عند اكنط يستطيع إدراك 
 (**))in-Us( فقط؛ ألّن هلا وجــوًدا فينا )Phänomen( (*)الفينومينــون
فيمكن اتلعّرف عليها، خبالف األشياء يف نفسها؛ إذ إّن هلا وجوًدا يف نفسها 
 Kant, Critique of Pure[ .؛ فال تقع متعلًّقا للمعرفــة)in-themselves(
Reason, A 30؛ ibid, A 44= B 62[ يقــول اكنط: »إذا اكن املراد من الطبيعة 

هو حقائق األشــياء يف ذواتها، فليس نلا أن نعرفها مقّدمًة ىلع اتلجربة وال 
مؤّخرًة عنها« ]اكنط، تمهيدات، ص 133 و134[.

(*) واملقصود منه هو ظواهر األشــياء وما يستقبله احلّس ويقابله اليشء يف ذاته، وكما هو موجوٌد 
خارج الهن مع قطع انلظر عّما يرتاءى لإلنسان. وكنط يفّرق بني حقيقة اليشء )انلومينون( 
وظاهره )الفينومينون(، ويعتقد أنّه ال يمكن معرفة انلومينون أو اليشء يف نفسه، بل إّن ما 
نعرفه من الواقع هو ما يرتّكب مع املعطيات احلّســّية يف مرحليت احلّساســّية والفاهمة، وإنّنا 

نعرف ما يظهر نلا ال ما هو واقع.
ي يشّل اتلجربة.

ّ
(**) الظواهر تصدم باحلواّس فيحصل بعد ٰذلك احلدس ال
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ـ   وىلع ٰهذا األســاس ال يمكن معرفة اإلٰل - حّت إذا اكن ل وجوٌد خاريجٌّ
يف إطار العقل انلظري؛ ألنّه من جنس انلومينون ال من جنس الفينومينون. 
وإذا قبلنا ٰهذا اتلفسري للتمايز املوجود بني الظواهر )الفينومينون( و)األشياء 
يف نفســها( ويف حالة القول بعدم إماكن إثبات وجود اإلٰل أو نيف وجوده من 
خالل العقل انلظرّي، فلن تكون هناك إماكنّية لطرح سائر املسائل املرتبطة 

بمعرفة اإلٰل واملعاد.
إّن تأثري ٰهــذا اتلمايز يف اتلفكيك بني )ادلين( و)فهم اإلنســان للين( 
واضٌح للعيان، فادلين أمٌر من قبيل )األشياء يف نفسها(، وهو ليس يف متناول 
يد املعرفة فــال يمكن احلصول عليه، وإّن فهم اإلنســان للين كظاهرٍة ال 
ّية عليها بأّي شٍل من األشاكل. ويبدو 

ٰ
يمكن تقديسها وإضفاء الصبغة اإلهل

أّن نظرّياٍت مثل القبض والبســط يف الرشيعة وقعت حتت تأثري فكر اكنط 
أو أشــباهه. ويمكن عدُّ األفاكر املناوئة للعقل أو تلك اليّت تقلّل من شأنه يف 
تبيني اتلعايلم ادلينّية، وكذا انلظرة الســطحّية اليّت تصّور ادلين بأنّه قضايا 
فقهّيٌة وعباديٌّة رصفٌة نظرًة نامجــًة عن إهمال العقل انلظرّي وحتجيم دوره، 

ويه باتلايل متأثّرٌة بأفاكر اكنط وأمثال.
ويعتقد اكنط أّن املفاهيم اثلالثة املذكــورة ويه "انلفس والعالَم واإلٰل" 
هلا دوٌر يف توحيد املعارف اإلنسانّية، بيد أنّه ال يمكن عّدها تصوراٍت هلا ما 
بإزاء يف اخلارج، وبتعبرٍي آخر يف ضوء املفاهيم اليت اســتخدمها اكنط، فإّن 
العقل يستخدم ٰهذه املفاهيم اســتخداًما تنظيميًّا )Regulative( ال تأسيسيًّا 
 ]ibid, A 703= B 731 ؛Kant, Critique of Pure Reason, A 644 =B 672 [ .)Constitutive(
وقد عّد اكنط فكرة )العقل املحض( استنتاًجا مغلوًطا يمكن ىلع أساسه أن 
نتصــّور وجوًدا خارجيًّا لإلٰل، وبعبارٍة أخرى فــإّن تصّور وجود اإلٰل بوصفه 
املوجــود األكمل واألكرث حقيقًة تصــّوٌر ناجٌم عن حتليقــاٍت اعيلٍة للعقل 

]ibid, A 321- A 332 =B 378- B 389[ .اإلنسايّن



159

دراسة نقدّية لآلراء النافية لدور   العقل في معرفة اإلله.. كانط نموذًجا

العدد الثالث   السنة األولى   ربيع 2018

ويف فلســفة اكنط ختتلف قضّية "اإلٰل موجوٌد" عن قضّية "للمثلّث ثالث 
زوايــا" اختالفًا جوهريًّا؛ إذ إّن للقضّية اثلانية رضورًة منطقّيًة، وإّن ســلب 
حممول ٰهــذه القضّية عن موضوعها يؤّدي إىل اتلناقــض. واحلال أّن منكري 
وجود اخلالق تصّوروا وجوده وال يشــعرون باتلناقض إذا نفوا وجوده. وعالوًة 
ىلع ٰذلــك فإنّه يمكن أن نتصّور أنّنا حــّت إذا قبلنا الرضورة املنطقّية لوجود 
اإلٰل، فإّن ٰهذا ال يُثبت الوجود اخلاريّج لإلٰل، كما هو احلال يف رضورة كون 
 Kant, Critique[ املثلّث ذا ثالث زوايا، فيه ال تعي وجود املثلّث يف اخلارج
of Pure Reason, A 594- A 595 =B 622- B 623[؛ فقضّيــة "اإلٰل موجوٌد" 

ال تدّل ىلع رضورة وجود اإلٰل يف اخلارج، بل وال تبنّي لإلٰل وجوًدا خارجيًّا.
ويعتقد اكنط أنّه إذا ُعدَّ مفهــوم )اإلٰل( مفهوًما ذا حتّقٍق عييٍّ وواقيٍّ يف 
اخلــارج، فإّن العقل قد توّهم؛ ألنّه ال يمكــن يف اعلم اتلجربة فرض مفهوٍم 
حيوي لّك الكماالت اإلجيابّية. ويوّضح اكنط املسألة بأنّنا نستعمل املحموالت 
اإلثباتّية أو الســلبّية يف مقام توصيــف لّك يشٍء موجوٍد؛ ألّن أّي يشٍء إّما أن 
يّتصف بوصٍف معنّيٍ أو أن يكون نقيض ٰذلك الوصف قاباًل للحمل عليه. ومن 
هنا فإنّه يمكن أن نعرف )ال أ( إذا اكن )أ( معروفًا، ويعتقد اكنط أنّه لو اعتُب 
تصّور لّك املحمــوالت اإلثباتّية القابلة للتعّقل بوصفها الوجود األىلع واألرفع 
حقيقــًة ]ibid, A 576 =B 604[ - ال تصّوًرا فحســب - فإّن العقل قد وقع يف 
 ]ibid, A 580 =B 608[؛ ألّن متعلّق العيان حمدوٌد وتريبٌّ دائًما، 

الوهم بال شكٍّ
 جُماوًزا. وقد سى اكنط إىل إثبات خطإ العقل يف الباهني العقلّية 

ً
وليس مثاال

اثلالثة ىلع وجود اإلٰل )البهان الوجودّي، والبهان الطبيّيـ  الكاليّم، وبرهان 
اإلماكن( ]هارثناك، نظريه معرفت در فلسفة اكنط، ص 171 ـ 183[.

مــع ٰذلك ال يمكن عدُّ اكنــط ملحًدا حاول أن يضّعف أســس ما وراء 
الطبيعة عمًدا. فلعلّه اكن يســى إليضاح دور اإليمــان - كما يّديع - من 
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خالل انتقاد العقل املحض وتشــخيص حدود فهم العقل البرشّي. وحبسب 
عقيدة اكنط فعل الرغم من أّن براهني إثبــات وجود اإلٰل تقف اعجزًة عن 
إثبات مثل ٰهذا املوجود، لٰكّن نتيجة عجز العقل عن إثبات وجود اإلٰل ليس 
هو إنكار وجوده، وباللحاظ املنطــيّق فإّن العقل انلظرّي كما هو اعجٌز عن 
إثبات وجود اإلٰل فهو اعجٌز أيًضا عن نيف ٰهذا املوجود ]املصدر نفســه، ص181[. 
وانطالقًا من ٰهذه الرؤية نفسها يذعن بوجود اإلٰل يف نقد العقل العميّل. ويبدو 
أنّــه حّت لو عجز اكنط عن إثبات وجود اإلٰل عن طريق العقل العميّل أيًضا، 

فسوف يبىق شاّكاًك ولن يدخل يف زمرة امللحدين.

استعراض براهين إثبات وجود اإلٰله في رؤية كانط 

وفيما ييل نستعرض أهّم براهني إثبات وجود اإلٰل يف رؤية اكنط ويه:

)Ontological argument( أ- البرهان الوجودي

 / St. Anselm) لكّما ُذِكر البهان الوجودّي خيطر يف األذهان اســم آنسلم
1033-1109) ـ رائد الفلسفة املدرســّية ـ رغم أنّه لم يستعمل ٰهذا االصطالح 

يف صياغتــه لٰهذا البهان. ويف الصيااغت املختلفة املقّدمة للبهان الوجودّي 
يتّم السي عن طريق مفهوم اإلٰل الاكمل املطلق - أو بعٍض آخر من املفاهيم 
املشــابهة - إلثبات الوجــود اخلاريج لإلٰل، أو يف بعــض الصيااغت إثبات 

رضورة وجوده ووحدانيّته.
ي يمتلك مجيع 

ّ
وىلع أساس صياغة اكنط للبهان الوجودّي، فإّن املوجود ال

أوصافه اثلبوتّية جيب أن يكون ل صفة الوجود أيًضا، ومن هنا يكون واجب 
الوجود، وإنكار مثل ٰهذا املوجود يستلزم اتلناقض؛ ألنّه موجوٌد بما أنّه يمتلك 
مجيع الكماالت واألوصاف اثلبوتّية وغري موجوٍد فيما لو أنكرنا وجوده. وحينما 
تصّدى اكنط نليف ٰهذا ادليلل جلأ إىل مســألٍة تأيلفّيٍة )Synthetic( واهللّّيات 
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البســيطة؛ وتوضيح ٰذلك أنّه يرى أّن إنكار وجود موضوٍع مثل ٰهذه القضايا 
)كقضية »اإلٰل موجود«( ال يستلزم اتلناقض، وأّن الوجود ال يمكنه أن يكون 
داخاًل يف مفهوم موضوع اهللّّيات البسيطة؛ ألنّه حّت إذا لم يتحّقق املوضوع، 
ال يّتجه أّي رضٍر ملفهوم املوضوع، وبعبارٍة أخرى يصّح فيه السلب. ومن هنا 
فإّن قضّية »اإلٰل ليس موجوًدا« ال تستلزم اتلناقض. ]راجع: املصدر السابق، ص 173 
ـ 174[ وبعبارٍة أخرى يعتقد اكنط أنّه إذا اكن واجب الوجود متحّقًقا فإّن إنكاره 

ي وجوده واجٌب ليس متحّقًقا 
ّ

ينتيه إىل اتلناقض، لٰكن إذا قيل إّن املوجود ال
فال يوجد تناقٌض يف ابلني؛ ألنّه تّم رفــع املوضوع مع املحمول دفعًة واحدًة. 
ولا، كما أّن إنكار وجود املثلث ال يستلزم اتلناقض ]خبالف إنكار كونه ذا 
 kant, Critique[ فكٰذلك إنكار وجود الواجب ال يستلزم اتلناقض ]ثالث زوايا

.]of Pure Reason, A 595- A 596 =B 623-B 624

يعتقــد اكنط أنّه يف البهــان الوجودّي ليــس الوجود مقّوًمــا مفهوميًّا 
 .(Analytic) للموضوع، وبانلتيجة فإّن قضّية "اإلٰل موجوٌد" ليســت حتليلّيًة
، وإنّما  وبناًء عليه فإّن اكنط مثل راسل لم يَر أّن الوجود صفٌة وحمموٌل حقييقٌّ
يــرى أنّه حمموٌل منطيقٌّ ]رابط /Copula[ وبهــدف وضع املوضوع )وبتعبري 
بعض الفالسفة اإلسالمّيني: احلمل األّويّل( ]ibid, A 599 =B 627[، وحبسب 
ي يضيف شــيئًا 

ّ
ي يمكن أن يكون حقيقيًّا هو ال

ّ
رؤيته فإّن املحمــول ال

إىل املوضوع، ويشــتمل ىلع معلوماٍت جديدٍة. ومثل ٰهذه القضايا يمكن أن 
تُسّم قضّيًة تأيلفّيًة أو توســيعّيًة )Ampliative( ]اكنط، تمهيدات، ص 96 ـ 104[. 
يعتقد اكنط أنّــه يف حالة كون الوجود جزًءا مــن املوضوع ال يمكنه حينما 
 أن يضيف خاّصّيًة إىل املوضوع. ومن هنا فهو يرى أّن مثل ٰهذه 

ً
يصبح حمموال

 kant, Critique of Pure[ وبال فائدٍة ]تكراٌر[ (tautology) القضايا توتولوجّيٌة
Reason, A 598 =B 626[. وال ننــىس أّن اّداعء تأيلفّية القضايا الوجوديّة ال 
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 حقيقيًّا، واتلحقيق يف رأي اكنط 
ً

ينسجم مع القول بأّن الوجود ال يُعدُّ حمموال
 آخر.

ً
حول ٰهذه املسألة يف ضوء مؤلّفاته يتطلّب جماال

إّن رشط حتّقق املعرفة احلقيقّية يف نظــام اكنط املعريّف هو تطابق ]تماثل[ 
املفهوم وما بإزائه اخلــاريّج، وإنّما يمكن العلم بــيشٍء فيما لو اكنت صورة 
أو مفهوم ذاك اليشء نفســه عند اإلنســان. فإذا اكن الوجود يضيف شيئًا إىل 
 حقيقيًّا، فموضوع اهللّّيات 

ً
املوضوع، وبعبارةٍ أخرى، اكن املحمــول حمموال

البسيطة لن يكون اليشء املتحّقق نفسه يف اخلارج؛ ألّن ٰهذا املفهوم غرُي ٰذلك 
ي يكون يف اخلارج مصاحبًا للوجود. وكٰذلك حبمل الوجود ىلع يشٍء 

ّ
اليشء ال

يّتصف بكّل الكماالت سوى واحٍد، ال يرفع ٰذلك انلقص، ويبىق نفس ٰذلك 
اليشء »املوجود« انلاقص. وعليه ال يمكن للوجود أن يكون ٰذلك الكمال املفقود 
 حقيقيًّا وبانلتيجة ليس 

ً
لليشء املذكور؛ وٰللك فإّن الوجود ليس صفًة وكماال

 Kant, Critique of Pure Reason, A[ حقيقيًّا، وال حيّقق إضافًة لليشء 
ً

حمموال
B 628= 600[. وىلع ٰهذا األســاس، ال يمكن لاكنط تصديق مقّدمٍة للبهان 

الوجودّي، ويه أّن املوجود املّتصف بكّل الكماالت يلزم أن يّتصف بـ »الوجود« 
 Kant, أيًضا ويتحّقق يف اخلارج. ]هارثناك، نظريه معرفت در فلسفة اكنت، ص 173-176؛
Critique of Pure Reason, A 602 =B 630[؛ ولٰهذا السبب بالضبط فإنّه وفًقا لرؤية 

اكنط ما يزال ٰهذا السؤال باقيًا: هل اإلٰل موجوٌد؟

]Cosmological Argument[ ب - برهان اإلمكان

يف ضوء برهان اإلمــاكن بما أنّه يصدق »أنا« موجوٌد، فيجب كٰذلك وجود 
الواجب املطلق ]ibid, A 604- A 606 =B 632-B 634[؛ ألنّه يف اعلم اتلجربة 
لّك حــادٍثـ  وهو ممكٌن طبًعاـ  معلوٌل حلادٍث متقّدٍم عليه، وٰهذه السلســلة 
، وتســتلزم حتّقق موجوٍد يمتلك مجيع  بالرضورة تســتلزم أكرث وجوٍد حقييقٍّ
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الكماالت ومنهــا الوجود. وكما يبدو من ٰهذه الصياغــة فإّن برهان اإلماكن 
يستلزم البهان الوجودّي، وكنط بإنكاره البهان الوجودّي لم يبق أمامه طريٌق 
لقبول برهان اإلماكن ]ibid, A 607 =B 635[. وباإلضافة إىل املناقشة يف وجود 
األمر غري املرشوط والعلّــة األوىل ـ اإلٰل ـ فإّن اكنط يف حبث اجلدل الُمجاوز 
يرى أنّه ليس ثّمة معىًن للقبول بعلٍّة فوق الزمان واملاكن، ويســى إىل إيضاح 

امتناع ما وراء الطبيعة ]هارثناك، نظريه معرفت در فلسفة اكنت، ص 176 ـ 178[.

 Physico –/جـــ - البرهــان الطبيعــّي - الكالمــّي ]برهــان النظــم

]Theological proof

رغم أّن اكنط يــرّصح بأفضلّية ٰهذا البهــان ىلع الباهني األخرى من 
 Kant, Critique of Pure Reason, A 624[ بعض اجلهــات، ويرصُّ ىلع قّوتــه
B 652=[، لٰكــّن عدم منطقّيــة القبول باألمر غري املــرشوط واملطلق يف 

رؤيته شــّل عقبًة كبريًة أمام قبول بالبهــان الطبيّي الكاليّم، فهو يعتقد 
أنّه رغم أّن مشــاهدة نظم الطبيعة باتلجربة اإلنســانّية املحدودة شاهٌد ىلع 
ي يمتلك 

ّ
املعمار القادر احلكيم، لٰكن لن يُســتنتج منه وجود اإلٰل اخلالق ال

احلكمة والقدرة املطلقتني، وال يمكن من خالل البهان أعاله إثبات أكرث 
من الوجود احلقيــيّق والوجود الاكمل املطلق ]ibid, A 627 =B 655[، وكٰذلك 
بناء ٰهذا البهان أيًضا ىلع البهان الوجودّي يضاعف اإلشاكل ]هارثناك، نظريه 

معرفت در فلسفة اكنت، ص 178 و179[.

وكما تقّدمت اإلشارة إيله فإّن عدم قدرة العقل انلظرّي ىلع إثبات وجود 
اإلٰل ال يعي إنكار وجوده، بل يف فلسفة اكنط هناك أصوٌل من قبيل احلّرّية، 
وإّن وجــود اإلٰل وخلود انلفس يالزم القبــول باألحاكم األخالقّية، وأحاكم 
العقل العميّل تشمل ٰهذه األصول بادلاللة اتلضّمنّية. وبناًء ىلع ٰهذا فإّن اكنط 
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يقبــل وجود اإلٰل حبكم العقل العميّل، ويف ضــوء ٰهذه الرؤية فهو يعتقد بأّن 
القبول بوجود اإلٰل أمٌر باطيٌّ قائٌم ىلع أســاس الــرضورة األخالقّية؛ ولٰهذا 
السبب يرى أّن اإلنسان ال حيتاج إىل ادلين من أجل تنظيم سلوكّياته كما أّن 
 Kant, Religion within the Limits of[ األخالق أيًضا ليست مبتنيًة ىلع ادلين
Reason Alone, P.3[. إّن إسناد ادلين الطبيّي إىل اكنط أقرب إىل الواقع، ولٰهذا 

الســبب لم يكن يف تديّنه أّي ماكٍن لآلداب ادلينّيــة الظاهرّية ولم يعِط أّي 
أهّمّيٍة خاّصٍة للعبادة وادلاعء، وحبسب قول أحد رّشاح كتبه »يرى اكنط أّن 
العبادات الظاهرّية لكّها عبٌث... لقد اكن اكنط معتقًدا بأنّه يمكن للشخص 
ـًا يف عقائد أتباع أّي ديٍن منتَظٍم،  ا دون أن يكون رشيك أن يكون متدّينًا حقًّ
وقد قىض هو نفسه عمًرا ىلع ٰهذا املنوال« ]Korner, Kant, p.170[. يرى اكنط 
ي يدعو اإلنسان إىل احلركة حنو اخلري األسم يستلزم 

ّ
أّن احلكم األخاليّق ال

وجود اإلٰل؛ إذ يكون اتللكيــف و»اإللزام« مّبًرا فيما لو اكنت هناك إماكنّيٌة 
ألداء متعلّــق اتللكيف واإللــزام. وإذا لم يكن اإلٰل ـ أســم مراتب اخلري ـ 

موجوًدا فليس هناك معىًن لإللزام األخاليّق باحلركة حنوه.
يمكن أن يُقال لاكنط إنّه فيما لــو اكن حتّقق انلومينون أو معرفته يواجه 
حمذوًرا عقليًّا اكتلناقض، فإّن وجود اإلٰل ليس عدم إماكن إثباته ىلع أساس 
العقل انلظرّي فحسب، بل لن يمكن إثباته والقبول به يف نطاق العقل العميّل 
أيًضا. لٰكّنه ال يعتقد بوجود مفاهيم  من قبيل اإلٰل وجوًدا خارجيًّا وحمسوًسا؛ 
ليك يكون وجودها يف نفســها غري الوجود يف نفســه ويلــزم منه اتلناقض، 
وبعبارٍة أخرى حيــدث انقالب اخلارج إىل الهــن. ويف الوقت ذاته يمكن 
طرح ٰهذه األحجية للفلسفة انلقديّة مّرًة أخرى، ويه: كيف يمكن إثبات 
اإلٰل بالعقل العميّل، واحلال أنّه لم يكــن ممكنًا إثباته بالعقل انلظرّي؟ وهل 
ا تتّســع معرفة اإلنسان عن طريق العقل العميّل؟ يف رؤية اكنط، اجلواب  حقًّ
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هو انليف، مع أنّه - كما يبدو - يســتعمل مقولة الوجود يف مورد اإلٰل، ومن 
املستبعد أن يمكنه إرادة مفهوٍم آخر من الوجود، وأنّه بصدد اإلثبات العميّل 
لإلٰل ىلع أســاس العقل العميّل. ويبدو أّن ٰهــذه األحجية ـ رغم جهود اكنط 
 يف فلســفة اكنط حلــّد اآلن. طبييٌّ أنّنا يف ٰهذه املقالة 

ًّ
حللّهاـ  لم تد هلا حال

ي أقامه اكنط، 
ّ

لســنا يف صدد بيان االنتقادات املوّجهة للبهان األخاليّق ال
وإنّما نبحث حول آراء اكنط الســلبّية يف نطــاق العقل املحض بما تقتضيه 

مقاتلنا.

النقد

نسى يف ٰهذا اجلزء من املقالة إىل تقسيم االنتقادات إىل فئتني:
أ- االنتقادات العاّمة، أي االنتقادات اليّت ترد ىلع نظام اكنط املعريّف.

ب- االنتقادات اخلاّصة، أي االنتقادات اليّت ترد ىلع قراءة اكنط اخلاّصة 
لباهــني إثبات وجــود اإلٰل. وجيب االتلفات إىل مالحظــٍة ويه أّن الكثري 
من املفاهيم املســتعملة يف فلسفة اكنط، وإن اكنت مشــرتكًة مع املفاهيم 
املستعملة يف الفلسفة اتلقليديّة اإلسالمّية، لٰكن ٰهذا االشرتاك جمّرد اشرتاٍك 
، ويبدو أّن فهم اكنط للوجود، مثل بقّية املعقوالت اثلانية الفلســفّية  لفظيٍّ
واملنطقّية، خيتلف عن فهم الفالســفة اإلسالمّيني. ومن هنا فإّن تبيني آراء 
اكنط يف جمال املفاهيم ودراســتها، وذكر االنتقــادات ابلنيوّية، خارٌج عّما 
حتتمله مقاتلنا ٰهذه، وســنقترص يف حبثنا ىلع فئٍة من آرائه، ويه اليّت أشــري 

إيلها يف نّص املقالة، وىلع صلٍة وثيقٍة بموضوع حبثنا.
وبنظــرٍة اعّمٍة، يبدو أنّه ىلع الرغم من أّن اكنط اكن يســى للتغلّب ىلع 
شــكوكّية ديفيد هيوم ]اكنط، تمهيدات، ص91، 153[، لٰكن كما يقول الشــهيد 
مطّهري: »إّن مسلك اكنط هو مسلك الشّك« ]مطّهري، جمموعه  آثار، ج 6، ص 191 

و 192[ يقول اكنط يف إحدى فقرات كتابه )نقد العقل املحض(:
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»يف جمال ارتباط اإلدراك احليّسّ بعلّته، يبىق ٰهذا األمر مشكوًك باستمراٍر 
وهو: هل ٰهــذه العلّة داخلّيٌة أو خارجّيٌة، يعــي: أال تعدو مجيع املتلقّيات 
 Kant, Critique of[ »احلّســّية اخلارجّية عن كونها جمّرد لعبٍة إلحساسنا ادلاخيّل؟

]Pure Reason, A 368

ورغم أّن اكنط اكن ناجًحا يف معرفة اآلفات اليّت أصابت ما وراء الطبيعة 
يف عــرصه إىل حدٍّ ما، لٰكّنه لم يســتطع وضع مــا وراء الطبيعة يف موضعه 
األصــيّل، وال أداء حّق العقل انلظرّي. حّت أّن اكنط نفســه لم يكن يتصّور 
أّن رؤاه ســوف تُدرس وتُناقش يف املحافل العلمّية ىلع ٰهذا انلطاق الواسع؛ 
ألنّــه اكن يعتقد أّن قبول آرائه اكن غري ممكٍن يف بداية األمر، لٰكّن مثل ٰهذه 
انلتيجة يمكن أن تتحّقق يف نهاية املطاف ]اكنــط، تمهيدات، ص 90[. وىلع أّي 
حــاٍل فإّن بعض اإلبهامات أو االنتقادات الــواردة ىلع رؤية اكنط حول دور 

العقل يف معرفة اإلٰل يمكن تلخيصها بما ييل:

أ- االنتقادات العاّمة

ال شّك أّن رؤية اكنط حول إنكار دور العقل انلظرّي يف معرفة اإلٰل نشأت 
من نظرّيتــه )املعرفة العاّمة(، وٰهذه الرؤية حصيلة ذاك انلظام املعريّف العام 
والواسع. فال يمكن نقد رؤيته ٰهذه بدون مالحظة ما أّدى إيلها من مقّدماٍت 
وأصوٍل. فاملناقشــة يف مبادئ ٰهذه انلظرية تُعّد اخلطوة األوىل يف دراسة دور 
ي 

ّ
العقــل يف معرفة اإلٰل عند اكنط، وقد بيّّنــا يف طّيات حبثنا ٰهذا ادلوَر ال

تلعبه لكٌّ من األســس الفكرّية واملعرفّية لاكنط. فلنبدأ بدراسة ٰهذه األسس 
واملبادئ يف نقاٍط ويه:

 من املعرفة، يف حني أنّه 
ً

1. لقد انطلق اكنط يف فلســفته من املنطق بــدال
ما لم تتحّقق املعرفة أو املعارف ال يمكن صّبها يف قوالب منطقّيٍة، وتصنيفها 
ضمن الكمّية، والكيفّية، والنســبة، واجلهة، والقيام باســتخراج املقوالت 
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االثنيت عرشة. وبناًء ىلع ٰهذا فإّن استخراج مفاهيم من قبيل العلّّية من احلكم 
الرشيّط ليس يف حملّه ]راجع: أحدی، بن  اليه های شناخت، ص 2 و 3[. وكما بنّي بعض 
الفالسفة اإلسالمّيني فإّن مفاهيم من قبيل العلّّية يمكن احلصول عليها عن 
طريق العلم احلضورّي ]مطهری، جمموعه  ی آثــار، ج 6، ص 304 و 305؛ مصباح يزدی، 
آمــوزش فلســفه، ج 1، ص 227 ـ 230 و ص 311 ـ 313[. وحّت لو لم يُقبل ٰهذا املنىح يف 

ظهور مفهوم العلّّية، فال يمكن القبول بتأثّر الهن باخلارج دون القبول بمبدإ 
العلّّية ومسبوقّيته، ويف الواقع لم يكن اكنط من أجل الوصول إىل العلّية حباجٍة 

إىل القيام بعملّيٍة معّقدةٍ الستخراج العلّّية من القضايا الرشطّية.
2. يمكن انلقــاش يف الرؤية الاكنطّية اليّت تــّديع أّن القضايا الوجوديّة 
أو اهللّّيات البســيطة، وبعبارٍة ثاثلٍة »اكن اتلاّمة«، ليست مفيدًة للمعرفة، 
فقضّيــة »اإلٰل موجوٌد« تعي أّن اإلٰل ل ما بإزاء يف اخلارج وليس جمّرد تصّوٍر 
حمــٍض. ومن هنا فإّن مثل ٰهــذه القضّية تعادل قضّية »عــيٌل اعلٌم« من جهة 
اتلأثري املعريّف ملحمول القضّية ]راجع: أحدی، بن  اليه  های شــناخت، ص 187 و 188[. 
وبنظرٍة أشــمل إىل عقائد اكنط فإّن الوجود املحمويّل ال يوّسع املوضوع، وال 
يضيف إيله شيئًا، بينما تكون زيادُة املعرفة تاه املوضوع، واتلغايُر املفهويّم 
بني املوضوع واملحمول، وحتّقُق آثاٍر وواقعّيٍة جديدٍة يف اخلارج اكشــٌف عن 
أّن الوجــود املحمويّل واقيٌّ ومفيٌد للمعرفــة. نعم، فيما لو اكن مقصود اكنط 
 

ً
هــو احلمل االنضمايّم للوجود يف اخلارج، فالوجــود ال يمكن أن يُعدَّ حمموال

حقيقيًّــا. لٰكّن املدافعني عن البهان الوجودّي لــم يّدعوا مثل ٰهذا الكالم. 
]أفضل، نقد و بررس ديداگه اكنت درباره  برهان وجودی، ص 103 ـ 109[.

3. اكنت توتولوجّيــة )Tautologie( قضايا من قبيل »اإلٰل موجوٌد« مورًدا 
للنقد من منظاٍر آخــر؛ ألنّه لم يؤخذ الوجود يف املوضــوع مطلًقا، وبعبارٍة 
أخرى ال يُلحظ جزٌء من املوضوع، كمــا أّن كون جمموع زوايا املثلث 180 
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درجًة، أو أّن جمموع الزوايا ادلاخلّية للمثلث يساوي جمموع زاويتني قائمتني 
ي نصل إيله باالستدالل، فكٰذلك 

ّ
هو من لوازم املثلّث وليس جزًءا منه، وال

اتلحّقق اخلاريّج (كون اليشء موجوًدا) لم يكن جزًءا من املوضوع وال يؤخذ 
يف تعريف اإلٰل، بل هو الزٌم لكونه واجب الوجود أو كونه اكمًل مطلًقا ويثبت 
بالربهان. وبٰهذا ابليان يرتفع إشــال املصادرة عن الربهان الوجودّي. وبناًء 
عليه فإّن قضّية »اإلٰل موجوٌد« تشبه قضّية »جمموع زوايا املثلث ادلاخلّية 180 
درجًة«، أو قضّية » جمموع زوايا املثلّث ادلاخلّية تســاوي زاويتني قائمتني« 

وليست قضّيًة توتولوجّيًة وال فائدة فيها.
4. ىلع أســاس نظام اكنط املعريّف فإّن املعطيات الزمانّية واملانّية، ويف 
احلقيقــة املعطيات احلّســّية، يه فقط اليّت يمكن اتلعّرف عليها بواســطة 
الهن، وبٰهذا فــإّن نتيجة املعرفة مهما اكنت جيب أن تمّر عرب بّوابة احلّس. 
ومن هنا يمكن أن ننســب إىل اكنط حرص املعرفة باحلّسّية، وٰهذا الينسجم 
مع قبول القضايا القبلّية ويه ليســت حّسّيًة. وىلع ٰهذا األساس وىلع فرض 
القبول بأّن بداية معرفة اإلنســان تكون عن طريــق احلّس، ومع أّن اكنط 
قَِبل باملعرفة القبلّية بالنســبة للرياضّيات، ولٰكن ال يمكن القبول باّداعئه 
الضميّن القائل حبرص املعرفة يف املعرفة احلّســّية؛ ألّن ٰهذا االّداعء ىلع األقّل 
ليس حّســيًّا، وطبييعٌّ أّن قبونلا الحنصار املعرفة باحلّس ال يكون ديلًل ىلع 

احلرص الواقيّع للمعرفة باحلّس.
5. ىلع أســاس كون العلم بالعالَم اخلاريّج حضوريًّا، فإّن فلسفة اكنط 
واملشالك انلاشــئة عنها تزول نهائيًّا، وســوف ال تبىق أّي مشلكٍة يف علمنا 
بالعالم اخلاريّج. مثًل مــع العلم احلضورّي بانلــار احلارقة، لن يبىق جماٌل 
لــكلم اكنط القائل بأّن اتلجربــة ال يمكنها إجياد الــرورة؛ إذ مع عدم 
إمانّية تطّرق اخلطإ للعلم احلضورّي، فليس من املمكن أن تكون تلك انلار 
العينّية املتعلّقة بتجربيت غري حارقٍة ]راجع: أمحدی، بن  اليه های شناخت، ص 49[.



169

دراسة نقدّية لآلراء النافية لدور   العقل في معرفة اإلله.. كانط نموذًجا

العدد الثالث   السنة األولى   ربيع 2018

6. باالستفادة من العلم احلضورّي يمكن إبطال اّداعء جمهويّلة انلومينون 
ّ يف الفلسفة  وعدم إمان معرفته بشــٍل تامٍّ، وىلع أساس ٰهذا اجلواب احللِّ
ي هو معرفٌة بدون توّسط الصور واملفاهيم 

ّ
اإلسلمّية فإّن العلم احلضورّي ال

الهنّية يتعلّق باملعلوم نفســه، واملعلوم حير عند العالم دون واسطٍة، فل 
جمال للخطإ يف مثل ٰهذا انلوع من العلم. ولا، حّت لو اكن اإلدراك يف ميداَن 
احلّساسّية ]اإلحســاس[ والفاهمة قائًما ىلع ابلىن الهنّية القبلّية، فإّن مثل 
ٰهذا اتلبيني يُمكن أن يُطــرح يف العلم احلصويّل فقط. وطبييعٌّ أنّه بملحظة 
االنتقادات املتقّدمة، فإّن تبيني اكنط دلور الهن يف املعرفة غري مقبوٍل حّت 
يف العلم احلصويّل. فعىل أساس املعارف العقلّية السامية املطروحة يف الفلسفة 
اإلســلمّية، فإنّه ال يشء من املعقوالت (املفاهيم اللكّّية) معلوماٌت مسبقٌة 
لذلهن. وباإلضافة إىل ٰذلك فمن خــلل إرجاع القضايا انلظرّية إىل القضايا 
ابلدهّيــة (من قبيل ابلدهّيات األّويّلة والوجدانّيــات) وتبيني كيفّية حاية 
ابلدهّيات عن الواقعّية يمكن اخللص من مســتنقع فلسفة اكنط املعريّف يف 
 (Foundationalism) جمال واقعّية القضايا. وتفصيل الكلم يف اتلأسيســّية

 آخر.
ً

املذكورة يتطلّب جماال
7. ال يمكن القبــول بالفينومينون دون القبول بإمان محل الوجود ىلع 
انلومينون وحتّققه خارًجا، وال يمكــن القبول باملوصوف أو املوضوع عرب 
اتلوّسل بأصل املوضوع. فإذا اكن الفينومينون ناشئًا عن انلومينون (بمعىن 
الواقعّية املستقلّة عن اإلنسان) فل معىن حينئٍذ الّداعء عدم إمان معرفة 
متعلّق أو مــا بإزاء الفينومينــون ]Kant, Critique of Pure Reason, A 387[ وٰهذا 
االّداعء يبدو متناقًضا. وأساًســا كيف يمكــن، مع احلفاظ ىلع اّداعء عدم 
إماكنية معرفة األشــياء يف نفســها، القول باالختالف بــني الفينومينون 
وانلومينون؟ وباإلضافة إىل ٰذلك مع فرض انلومينون وبانلتيجة عدم إماكن 
معرفته فال يمكن اخلالص من فخ املثايّلة، وجهود اكنط لإلجابة عن ٰذلك 
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ما تزال بال نتيجٍة كما يبدو، رغم أنّه ســى إىل رفــض املثايّلة. ينقل ويل 
ديورانــت كالًما عن بول ري )Paul Ree( يشــري فيه إىل عدم االنســجام 

ادلاخيّل يف رؤى اكنط، فيقول فيه:
»إذا قرأتم مؤلّفات اكنط فإنّكم تتصّورن أنفســكم يف سوق اهلرج ]سوق 
اجلمعــة[، جتد فيه لّك ما تريد: ففيه اجلرب وفيه االختيار، وفيه املثايّلة وفيه 
ي 

ّ
نفيها، وفيه إنكار وجود اإلٰل وكٰذلك االعتقاد به. واكنط شبيٌه بالساحر ال

يقف ىلع املرسح وحيرّي املشــاهدين فيُخرج من قّبعة اتللكيف مفاهيم اإلٰل 
 Will Durant, The story of philosophy: the lives[ »واالختيار وبقاء الــروح

.]and opinions of the great philosophers of the Western world, p.219

واكنط يف رأي فيشته )Johann Gottlieb Fichte) أيًضا هو فيلسوٌف يسىع يف 
لّك يشٍء إىل احلفاظ ىلع الطرفني املتعارضني، و»لٰهذا السبب فقد أوقع ]اكنط[ 
 .]Copleston, A history of philosophy, v.6, p.431[ »نفسه يف تناقضاٍت مؤسفٍة
8. احلقيقة يه أنّه بغّض انلظر عن اإلشــال املذكور، فإّن ُمراد اكنط من 
اتلمايز بــني انلومينون والفينومينون مازال حّت يومنــا ٰهذا حمّل نقاٍش بني 
الفلسفة، وأحيانًا تُذكر تفاسري خمتلفٌة تماًما لٰهذه الرؤية ]هارثناك، نظريه معرفت 
در فلســفة اكنت، ص 49-54[. وىلع أســاس بعض اتلفاسري فإّن القبول بنظرّيات 

اكنط املعرفّية ال ينســجم مع القبول بانلومينون كموجوٍد وعلٍّة للفينومينون، 
وىلع أساس بعٍض آخر من اتلفاسري فإّن املثايّلة يه أوضح نتائج اتلمايز املذكور. 
 Kant, Critique of Pure[ 9. أخــذ الزمان يف مفاهيــم من قبيل العلّيــة
Reason, A 189[ من اإلشــاكالت األساسّية يف فلسفة اكنط. كما هو مبنّيٌ يف 

الفلسفة اإلســالمية، العلّّية يه من املعقوالت اثلانية الفلسفّية، وحّت أّن 
بعض الفالســفة بنّي كيفّية انزتاعها ـ كسائر املفاهيم الفلسفّية ـ من العلوم 
احلضورّية ]مطهری، جمموعه  ی آثار، ج 6، ص 304 و 305؛ مصباح يزدی، آموزش فلسفه، ج 

1، ص 227 ـ 230 و ص 311 ـ 313[.
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10. إطالق املعرفة ىلع الظواهر )الفينومينون( ال خيلو من إشــاكل؛ ألّن 
الصــدق بمعىن مطابقة الواقع من مقّومــات وأركن املعرفة. لٰكّن ابلحث يف 

 آخر.
ً

مسألة تعريف الصدق وارتباطه باملعرفة يتطلّب جماال
11. نظرّية اكنط القائلة بأّن أصل العلّّية إنّما جيري يف العالم املحســوس 
ا بٰهذه الرؤية،  واعلم اتلجربة فقط، خاطئٌة. ويف حالة أّن اكنط اكن مؤمنًا حقًّ
ويــرى أّن مقولة العلّّية من ابلىن الهنّية، فلن يســتطيع حباٍل من األحوال 
إثبات العالم اخلاريّج ]العالم خارًجا عنه[ وسيســقط يف مســتنقع الاتوّية 
]األنا وحدي[ )msispilos(. واللطيف هو أنّه نفســه رّصح يف كالمه بتأثري 
)Affecting( األعيان يف حواّس اإلنســان، وقِبل ال شعوريًّا بنوٍع من العلّّية 
 Copleston, A؛Kant, Critique of Pure Reason, B 1[ اخلارجّية خالفًا ملبنــاه
history of philosophy, v.6, p217 & p.430-431[، وقد ألىق بنفســه يف فخ 

»الاتوّية« وليس ٰذلك ناشئًا من رؤيته حول العلّّية فحسب، بل بسبب نظامه 
الفلسيّف بشٍل اعمٍّ. وحبسب قول: »األشياء اليّت نتعامل معها، ليست أشياء 
بنفسها، بل يه ظواهر فقط، يعي تمّثالٍت... املاكن نفسه مع مجيع مظاهره، 
كتمّثــالٍت يوجد فقط يفَّ أنا« ]Kant, Critique of Pure Reason, A 375[ وقد 
 تصوٌر حمٌض، 

ّ
َبنّي بشــٍل واضح االعتقاد بكون األجسام وحركتها ما يه إال

حسب قول يف ٰهذه العبارة:
»األجسام واحلركة ليســت أموًرا موجودًة خارجنا، بل يه جمّرد تصّوراٍت 
وتمّثالٍت فينا. وىلع ٰهذا األســاس فإّن حركة املاّدة ليســت علًّة للتصّورات 
فينا، بل نفــس احلركة )وبانلتيجة، املاّدة أيًضا اليّت تعل نفســها معلومًة 

.]ibid, A 387[ »بواسطة احلركة( ما يه اال تمّثٌل
12. تقســيم القضايا بلحــاظ الكّم، والكيــف، واإلضافة، واجلهة ثّم 

. اتلقسيم اثلاليّث للٍّ منها فيه تكلٌّف، وحباجٍة إىل تفسرٍي منطيقٍّ
13. رّبما يمكن املناقشــة يف تفســري اكنط للقضايا )اتلحليلّية القبلّية، 
واتلأيلفّية القبلّية، واتلأيلفّية ابلعديّة( وكٰذلك األمثلة اليّت ذكرها اكنط هلا، 
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وراعيــًة لالختصار نكتيف بذكر نموذٍج واحــٍد. كما تقّدم فإّن اكنط يرى أّن 
 :

ً
القضايا الرياضّية واهلندســّية من قبيل )12=7+5( تأيلفّيــٌة قبلّيٌة؛ إذ أّوال

املحمــول ليس مندرًجا وكمنًــا يف 5+7 ويمكن أن حيصــل من 6+6 و8+4 
وغريها، ومن هنا يه تأيلفّيــٌة، وثانيًا: أّن ٰهذه القضّية لم تأِت من اتلجربة 
ومن هنا فيه قبلّيٌة. لٰكن يبدو أّن املحمول ]يساوي 12 أو 12[ حاصٌل من حتليل 
»جمموع 5+7« ومن هنا فيه قضّيٌة حتليلّيــٌة ال تركيبّيٌة. وأّما كون العدد 12 
حيصل أيًضا من مجوٍع أخرى فال يرضُّ بكون القضّية املبحوث فيها حتليلّيًة، 

ومالك اتلحليلّية يف مثل ٰهذه القضايا تامٌّ.
14. يبدو أّن نظام اكنط املعريّف قبل أن يكون برهانيًّا ويمكن ادلفاع عنه، 
 من أن تقوم ببناء 

ً
فهــو جمموعٌة من االّداعءات اإلبداعّية واملبتكرة اليّت بدال

املعرفة ىلع أســٍس قوّيٍة اكلعلم احلضورّي وابلدهّيات الواقعّية، تتحّرك حنو 
الوراء مؤّكدًة ىلع عجز العقل انلظرّي يف معرفة بعض األمور. ومن أجل نقد 
جزئّيات نظرّية اكنط املعرفّية جيب طرحها بشٍل مفّصٍل، والقيام بمقارنتها 
مع آراء الفالسفة اإلسالمّيني؛ ليك تّتضح نقاط ضعف آراء اكنط ونقاط قّوة 

الفلسفة اإلسالمّية. 

ب ـ االنتقادات الخاّصة

15. يعتقد اكنط أنّه استعرض مجيع ُطُرق إثبات وجود اإلٰل وحرصها بثالثة 
براهني ويه: برهان الطبيّي الكاليّم ]Physikotheologischer Beweis / برهان 
انلظم[، وبرهان اإلمــاكن (Kosmologischer Beweis)، والبهان الوجودّي 

(Ontologischer Beweis). وحبســب قول: »ال يوجد براهني أكرث من ٰذلك، 
بل ال يمكن وجودها« ]ibid, A 591 =B 619[. يسى اكنط، من خالل إرجاعه 
بُرهايَن انلظم واإلماكن إىل البهان الوجودّي والكشــف عن ضعف البهان 
الوجودّي، إىل القول بأّن مجيــع الباهني ال فائدة فيها، وهو بٰذلك ينيف دور 
: هناك عّدة صيــااغٍت للبهان الوجودّي 

ً
العقل يف معرفــة اإلٰل. بينما أّوال
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 بعد استقصائها 
ّ
إلثبات وجود اإلٰل(*)، وال يتأتّـــى احلكم حول اعتبارها إال

مجيًعا، وبعبارٍة أخرى براهني إثبات وجود اإلٰل ال تنحرص بالباهني اثلالثة 
أعاله، كما أنّها ال تنحرص بصيااغت اكنط لٰهذه الباهني. 

16. نتيجة عدم الرضورة املنطقّية لقضايا من قبيل "اإلٰل موجوٌد" ليس هو 
نيف وجود الواجب؛ ألنّه ىلع أساس برهان اإلماكن والوجوب بمجّرد اخلروج 
من السفسطة والشّك، يثبت واجب الوجود يف اخلارج. ومن هنا فإّن الوجود 
املحّقق يف اخلارج حمّقٌق بالرضورة. رضورة األحاكم اليّت تُثبَت هلل - ســبحانه 
ي ُطرح يف 

ّ
- يه من نوع الرضورة األزيّلة. وىلع أســاس برهان الصّديقني ال

الفلســفة اإلسالمّية فإّن رضورة وجود اهلل - سبحانه - يه رضورٌة أزيّلٌة(**). 

. للتفصيل أكرث حول تبويب أدلّة وجود اإلٰل انظر:عبوديت، انلظام الفلسيّف ملدرسة احلكمة   (*)
املتعايلة، ج 3، الفصل 11.

(**) »وهــو كون  املحمول  رضوريًّا للموضــوع لاته - من دون أّي قيــٍد و رشٍط حّت الوجود - 
وختتّص بما إذا اكن ذات املوضوع - وجوًدا قائًما بنفســه حبتًا ال يشوبه عدٌم و ال حتّده ماهّيٌة 
- و هــو الوجود الواجٌب تعــاىل و تقّدس - فيما يوصف به من صفاتــه اليّت يه عني ذاته-« 

]الطباطبايّئ، نهاية احلكمة، ص 46[.
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 مضافًــا إىل أّن نقطة بدايــة برهان الصّديقني يه الوجــود والواقعّية العينّية 
ال مفهوم الوجود(*).

«، صادقٌة يف  وىلع أساس صياغة برهان الصّديقني فإّن قضّية »الواقعّية حقٌّ
الفروض مجيًعا دون أّي رشٍط، يعي أنّها تّتصف بالرضورة األزيّلة حبيث يكون 
حّت إنكار الواقعّية أو الشــّك فيها، بمعىن صــدق أو قطعّية قضّية »الواقعّية 
ا مشكوًك فيه« وهو مستلزٌم لقبول واقعيٍة  ا« أو »كون الواقعّية حقًّ ليســت حقًّ
ال تتطابق ٰهذه القضّية معها، أو ىلع األقّل يُشّك يف اتلطابق. وأّما ٰهذه الواقعّية 
ال يمكنها أن تكون يه املمكنات املحدودة، أو جمموعها؛ ألنّه من جهة إنكار 
املمكنات املحدودة اليؤّدي إىل السفســطة، ويه أمٌر ممكٌن بل وحمّقٌق، ومن 
جهــٍة أخرى فإّن جمموعها ال يعدو كونه أمًرا ذهنيًّــا. وتلك الواقعّية يه ٰذلك 
ني، احلكمة املتعايلة يف األسفار العقلّية 

ّ
ي ترتبط به مجيع املمكنات ]صدراملتأهل

ّ
الواحد ال

األربعــة، ج 6، ص 14، تعليقة 3؛ جوادي آميل، عــني نّضاخ، ج 3، ص323 - 329؛ مطهری، 

جمموعه  ی آثار، ج 6، ص 982 ـ 994[.

ينبــيغ أن يُقال: بناًء ىلع ما ُذكر فــإّن االعتقاد بوجود اإلٰل ال حيتاج إىل 
اســتدالل، لٰكن نؤّكد ىلع إماكن - بل رضورة - إقامــة البهان ىلع وجود 
اهلل ســبحانه؛ ألنّه مع ٰهذا الكّم اهلائل من الشبهات اليّت يلقيها امللحدون 
خاّصًة يف عرصنا الراهن، وبعد انتشار الشبهات يف العالم االفرتايّض وقنوات 
اتلواصل االجتمايّع؛ جيب القيام خبطواٍت راسخٍة يف سبيل إقامة البهان ىلع 
ين 

ّ
إثبات وجود اإلٰل أيًضا؛ ليك تُوضع يف متناول املشّككني بوجود اإلٰل أو ال

يمتلكون مستًوى منخفًضا من املعرفة باإلٰل.

(*) هناك صيااغٌت خمتلفٌة من برهان الصّديقني، وقد ذكرنا صياغًة واحدًة يف نّص املقالة، ويمكن 
الرجــوع أيًضا إىل ما ذكره ابن ســينا يف إثبات واجب الوجود عــن طريق برهان الصّديقني، 
ثّم تبيــني أّن حيثّية ثبوت ذات اليشء وذاتّياته ولوازمه مــن احليثّية اإلطالقّية. ويف احلقيقة 
يبدو أّن اكنط جيهل باحليثّيــات اثلالثة، أعي احليثّية اإلطالقّية واحليثّية اتلعليلّية واحليثّية 
اتلقييديّة، وباتلايل فإنّه اليعلــم أّن »اإلٰل موجوٌد« حيثّيٌة إطالقّيٌة. ثّم إنّه أخذ الوجود باملعىن 

االعتبارّي. تفصيل ٰهذه انلقطة حباجٍة إىل جماٍل أوسع.
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17. وكما بيّّنا، يســتدّل اكنط ىلع أنّه حبمل الوجود ىلع اليشء املشــتمل 
ىلع الكماالت مجيًعا باســتثناء الوجود ال يزيل نقصه، ويبىق »املوجود« ٰذلك 
اليشء انلاقص نفســه. وعليه فإّن الوجود ال يمكنــه أن يكون ذاك الكمال 
 حقيقيًّا، ومن 

ً
املفقــود لليشء املذكور؛ ولا فإّن الوجود ليــس صفًة وكماال

 Kant, Critique[ حقيقيًّا وال يضيف أمًرا إىل الــيشء 
ً

هنا ال يكــون حمموال
of Pure Reason, A 600 =B 628[ وباتلدقيــق يف ٰهذا االســتدالل يّتضح أّن 

، اســتند إىل عــدم كمايّلة الوجود، 
ً

اكنط، يف تبيني نيف كون الوجود كماال
وبعبارٍة أخرى، إّن استدالل فيه مصادرٌة ىلع املطلوب؛ ألنّه طبييٌّ أن يكون 
 فإنّه، حبمل الوجود ىلع ٰذلك 

ّ
مقصوده مــن الكمال املفقود ليس الوجود، وإال

ي يفقده 
ّ

اليشء، يزول نقصه. وعليه فإّن مقصوده مــن ٰذلك هو الكمال ال
 أساًسا. يسى 

ً
ٰذلك اليشء غري الوجود؛ ألّن الوجود ـ حبسب رأيه ـ ليس كماال

! ]افضل، نقد و بررس 
ً

اكنط من ٰهذا ابليان إىل إثبات عــدم كون الوجود كماال
ديداگه اكنت درباره  ی برهان وجودی، ص 96[.

18. يف مقام تقويم براهني إثبات وجود اإلٰل جيب االتلفات إىل ٰهذه انلقطة 
ويه أّن لّك برهاٍن ل رســالٌة خاّصٌة، وُيثبت صفاٍت خاّصًة هلل - ســبحانه 
- بما ينســجم مع مقّدماته، وعليه فال ينبيغ توقُّع إثبات وجود اإلٰل ومجيع 
ي يستدّل ببهان انلظم 

ّ
صفاته ببهاٍن واحٍد كبهان انلظم. فالشــخص ال

إلثبات وجــود اإلٰل يصل إىل مبدإٍ للعالم يمتلك العلم واحلكمة ]والقدرة[، 
وهدفه من إقامة ٰهذا البهان هو نيف نشوء ٰهذا العالم املنّظم عن املاّدة عديمة 
الشعور. ومثل ٰهذا الشخص املستدّل ال يســى إىل إثبات وجود اإلٰل ومجيع 
صفاته بٰهذا البهان، وليس ٰذلك فحســب بل رّبما ال يســى به إىل إثبات 
احلكمة والعلم املطلقني والالمتناهيني هلل ســبحانه. وبٰهذا ابليان يّتضح أّن 

اكنط لم يُدرك مورد استعمال برهان انلظم بشٍل صحيٍح.
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النتيجة
نظًرا ألهّمّية فلســفة اكنط وتأثريها ىلع نمط رؤية اإلنسان تاه اتلعايلم 
ادلينّية، فإّن دراسة آراء اكنط املعرفّية حّت يف عرصنا الراهن جذبت اهتمام 
الكثري من املفّكرين املســلمني والغربينّي. وكما لوحظ فهو من خالل تقديم 
نظامه املعريّف يســى إىل تعيني حدود العقل انلظــرّي، وإذا أردنا أن نكون  

أكرث دّقًة يف حكمنا، فينبيغ القول: إنّه أراد تقييده واحلجر عليه.
بالرغم مــن أّن اكنط ـ كما هو احلال مع هيــوم ـ اكن يرى أّن لّك املعرفة 
تبدأ مع اتلجربة، لٰكّنه بطرحه الزمان واملاكن بعنوان صور العيان القبلّية، 
واشرتاطه توظيف املفاهيم األساسّية للفاهمة ]املقوالت االثنيت عرشة[ يؤّكد 
ىلع دور بنية الهــن يف املعرفة. وبعبارٍة أخرى، حســب اعتقاد اكنط فإّن 
اإلدراك يف لكتا مرحلتيــه مرتبٌط باملفاهيم أو بالصــور القبلّية، يف مرحلة 
احلساسّية ]اإلحساس[ الزمان واملاكن، ويف مرحلة الفاهمة تكون املقوالت 
االثنيت عرشة قابًلا بلــىن الهن القبلّية، ومن هنا ال يمكن اإلدراك بدونها. 
وىلع أســاس اثلورة الكوبرنيكوســّية دلى اكنط فــإّن انلومينون ال يمكن 
معرفته، واألشــياء تقع يف جمــال املعرفة وفًقا بلنية الهــن وتكون بصورة 

الظاهرة )الفينومينون(.
لقد فشــل اكنط يف اجلدل املجاوز يف جمال السي دلراسة إماكنّية احلكم 
اتلأيليّف القبيّل »اإلٰل موجوٌد«، وبمالحظة عدم استعمال املقوالت يف األمور 
غري الزمانّيــة واملاكنّية فهو يرى قصور يد العقــل املحض عن إثبات وجود 
اإلٰل. وعليه فإّن ذهن اإلنسان ال يمتلك أداًة أو وسيلًة ملعرفة احلقائق العينّية 
املجّردة، ومن هنا سيمتنع معرفة ما وراء الطبيعة بمعىن معرفة أموٍر من قبيل 
اإلٰل وانلفس واالختيار. ويف رأي اكنط فإّن مفهوم »اإلٰل« ال يمكن أن يُلحظ 
، وســلب املحمول يف قضّية »اإلٰل موجوٌد«  كتصوٍر ل ما بإزاٍء عييٍّ وخاريجٍّ
ـ خبالف ســلب اثلالثة أضالع من املثلث ـ ال يستلزم اتلناقض. وقد سى 
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مستنًدا إىل نظرّيته املعرفّية اتلجريبّية إىل إثبات وهم العقل يف إثبات الوجود 
العيي لإلٰل باعتباره أىلع الوجودات وأكرثها حقيقّيًة، وتبًعا ٰللك يرى خطأ 
العقــل يف ثالث فئاٍت من الباهني إلثبات وجــود اإلٰل »البهان الوجودّي، 

وبرهان اإلماكن، وبرهان انلظم«.
 

ً
 وال حمموال

ً
وبمــا أّن اكنط يف أهّم مّدعياته يرى أّن الوجــود ليس كماال

حقيقيًّــا، فال يمكنه اتلصديق بمقّدمة البهان الوجودّي القائلة بأّن املوجود 
ي يمتلك مجيــع الكماالت جيب أن يّتصف بالوجــود أيًضا، وأن يكون 

ّ
ال

موجوًدا خارًجا. وبناُء براهني إثبات وجود اإلٰل األخرى ىلع البهان الوجودّي 
وعجز برهان انلظم عن إثبات أكرث وجــوديٍّ حقييقٍّ يه من ضمن العوامل 
اليّت دفعت اكنط إىل يأســه من قدرة العقــل انلظرّي ىلع إثبات وجود اإلٰل، 
ومن ثّم اكن العقل العميّل هو الوحيد القادر ىلع احلفاظ ىلع بصيص انلور يف 

ُشعلة ادلين وامليتافزييقيا.
من أهــّم االنتقادات الواردة ىلع رؤية اكنط يف جمال الالهوت الفلســيّف 
يه: بقاء الشكوكّية، وهبوط مقام العقل انلظرّي، وعدم القدرة ىلع اتلبيني 
الصحيح ملفاهيم من قبيل العلّّية، واخلطأ يف فهم حقيقة اهللّّيات البســيطة 
وحاكيتها عن الواقع، واالســتقراء انلاقص ملصادر املعرفة، واخلطأ يف تعيني 
حدود املعرفة احلّسّية، وعدم إدراك حقيقة العلم احلضورّي، والوقوع يف فّخ 
املثايّلة، وعدم انلجاح يف اتلفســري املنطيّق للعالقة املعرفّية بني انلومينون 
والفينومينــون، والفهم انلاقص غري الصحيح لباهــني إثبات وجود اإلٰل ـ 
خباّصٍة البهان الوجودّي ـ وعدم مالحظة الرســالة اخلاّصة لّل برهاٍن. بينما 
جند يف الفلســفة اإلسالمّية - بل وحّت يف الفلســفة الغربّية - أّن األمر لم 
يقترص ىلع القبول بالباهني العديــدة ىلع إثبات وجود اإلٰل، بل أقام بعض 

املفّكرين برهانًا يُثبت بداهة وجود اإلٰل وعدم احتياج وجوده إىل إثباٍت. 
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الخالصة
حيظى برهــان انلظم باهتماٍم كبرٍي من قبل الفالســفة وعلماء الالهوت 
- خصوًصــا الغربينّي - منذ زمٍن قديٍم وإىل ايلــوم؛ إذ لم تزل اإلجابة عن 
املعضــالت اليّت تُثار حول حمّل اهتمام من قبــل العلماء وابلاحثني يف جمال 
فلســفة ادلين والكالم اجلديد، اكالســتفهام حول ماهّيــة مفهوم انلظم، 

وأقسامه، وكيف يدّل انلظم ىلع وجود اهلل تبارك وتعاىل؟

حتاول ٰهذه املقالة - بعد عرض بعض اآلراء املختلفة حول حتليل مفهوم 
انلظم وذكر أقســامه وبعض اتلقريرات عن برهانه وممزّياته - دراسة وجهات 

انلظر املختلفة بلعض املفّكرين الغربينّي حول برهان انلظم ومناقشتها.

املفردات ادلاليلة: انلظــم، ديلل انلظم، انلظم الغــايّئ، انلظم اجلمايّل، إثبات 
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المقّدمة

إّن ديلل انلظم هــو أحد الباهني املتقنة واملهّمــة يف إثبات وجود اهلل - 
تعــاىل - دلى الكثري من انلاس، وهو يرضب جبذوره أعماق اتلاريخ يلنافس 
عمر اإلنســان ويوازيه، فالبرشية ما فتئت مذ شــاهدت خمتلف الظواهر 
املنّظمة واملتناســقة تبحث عن رّس انلظم واتلجانس الاكئن، وتتساءل: هل 
أّن األجزاء نفسها يه اليّت تآلفت فيما بينها وأفرزت ٰهذا انلظم؟ أو أّن هناك 

ا قام بهندسة ٰهذه األجزاء وتنظيمها بتدبريه؟ ـً ناظًما اعمل

وقبل اتلطّرق إىل خمتلف تقارير ديلل انلظم اليّت سى الفالسفة واملفّكرون 
الالهوتّيون إىل عرضها، جيدر بنا يف مســتهّل ابلحث تقديم صورٍة مفهومّيٍة 

عن انلظم نفسه.

تعريف النظم

قبل اتلعّرض إىل رســم صورٍة مفهومّية عن انلظم تدر اإلشــارة إىل ٰهذه 
املقّدمة: 

عندما يدخل شخص إىل قسٍم درايسٍّ ويرى أّن لّك يشٍء ُمرتٌّب يف ماكنه 
يقول: ٰهذا الصّف منّظٌم، واآلن إذا طلب أحٌد منه أن يذكر األشياء املوجودة 
يف ٰهذا الصف، بماذا جييب؟ هل جييب بأّن هناك منضدًة وكرايّس وســّبورًة 
وطباشــري و... ونظًما؟! ال شّك أّن الشخص يدرك بأّن انلظم ال يكون جبانب 
أشــياء ٰهذا املدرس وال يســانها ،بمعىن أّن انلظم ليس ل ما بإزاء خاصٍّ 
به مثل املنضدة والكرايّس و...، فانلظم ال يُشــار إيله بابلنان وال يُدرك بآلة 
احلّس ابلّتة، خبالف املنضدة اليّت يُشــار إيلها بابلنان ويه حّسّيٌة؛ ألّن هلا 
ماهّيًة وهلا ما بإزاٍء يف اخلارج، وُيقال إّن ٰهذا اليشء اخلاريّج املحســوس هو 
املنضدة، ولٰكّن ال يوجد يشٌء خاريجٌّ حمسوٌس يقال إنّه نظٌم؛ ألّن انلظم ال 
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ماهّية ل، ولٰكّن مع ٰذلك توصف األشــياء املوجودة يف ٰهذا القســم ادلرايّس 
بأنّها منتظمٌة فيُقال إّن انلظم حيثّيٌة يف مقابل تلك األشــياء اليّت هلا ماهّيٌة. 
وىلع ٰهذا فإنّنــا نرى انلظم موجوٌد يف اخلارج ألنّنا نصف األشــياء املوجودة 
يف اخلارج بأنّها منتظمٌة، فمفهوم انلظم ننزتعه من اخلارج فنقول إّن منشــأ 
انزتاعــه اخلارج خبالف املفاهيم اليّت نصف بها األشــياء الهنّية، ويكون 
منشــأ انزتاعها الهن، فانلتيجة أّن انلظم أمــٌر خاريجٌّ ينزتع من اخلارج، 

وليس ل ما بإزاء يف اخلارج وٰهذا ما نسّميه باملعقول اثلانوّي الفلسيّف. 

وىلع ٰهذا األســاس يُعّد انلظم من سنخ املعقوالت اثلانوّية الفلسفّية اليّت 
ليس هلا ما بإزاٍء مستقّل خارج الهن بيد أّن هلا منشأ انزتاٍع، وحّت نتمّكن 
مــن انزتاع مفهوم انلظم يتوّجب أن تتوّضع عنارص جمموعٍة معينٍة إىل جانب 
. وبٰهذا يّتضح أّن انلظم  بعضها ابلعض وتريم بمجموعها بلوغ هــدٍف معنّيٍ
، يرتكز ىلع ثالثة عنارص أساسّيٍة ويه: كونه  هو مفهوٌم ومعقوٌل ثاٍن فلسيفٌّ
مشتماًل ىلع عّدة أجزاٍء، وكونه متناسًقا، وكونه هادفًا. وٰهذه الرشوط اثلالثة 

رشوٌط رضورّيٌة تلحقيق ٰهذا املفهوم وليست اكفيًة.

من هنا ُعرِّف انلظم بأنّه عبارةٌ عن اتلناسق والرتابط املوجود بني عّدة أشياء؛ 
، ىلع أن تكون لّل واحٍد من تلك األشــياء  مــن أجل الوصول إىل هدٍف معنّيٍ
دخالٌة يف الوصول إىل ذٰلك اهلدف املنشود، حبيث ال يمكن حصول ذٰلك اهلدف 

وحتّققه بافتقاد وختلّف أحد تلك األشياء. ]اهلادي، اهلل خالق الكون، ص 157[

ينقسم انلظم إىل ثالثة أقساٍم:

أ . انلظم اجلمايّل: هــو توّضع جمموعٍة من العنــارص واألجزاء إىل جانب 
بعضهــا ابلعض بطريقٍة خاّصــٍة، حبيث يؤّدي إدراكهــا أو اتلأّمل فيها إىل 

الشعور بالذّلة، كنظم اللوحة الزيتّية أو انلجوم يف الليلة املقمرة.
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: ويمكن احلديث عن ٰهــذا انلظم يف حالِة ما إذا حدث  ب . انلظم العيّلّ
تقارٌن زماينٌّ وماكينٌّ بني عنارص خاّصٍة.

 ـج. انلظم الغايّئ: هو الرتاكيب املنســجمة اليّت تريم بلوغ هدٍف واغيٍة 
مهّمٍة، وأفضل نموذٍج ل الاكئنات احلّية. 

يكمن الفرق بني انلظــم العيّلّ وانلظم الغــايّئ يف أّن األخري دليه هدٌف 
. وإذا لم يؤخذ ٰهذا  وقيمــٌة متوّخاٌة، بينما ال يُلحظ ٰهذا األمر يف انلظام العيّلّ
الفرق بعني االعتبار فســتكون لّك عالقة علٍّة ومعلــوٍل صورًة عن انلظم 
الغايّئ. فالقول إّن حركة الريح تُثري الغبار يف اهلواء مثاًل، وقونلا تركيبة العني 
ونظامها تؤّدي إىل الرؤيــة، هما ىلع نفس املرتبة من الصّحة، غري أّن املورد 
اثلاين يُعّد نموذًجا عــن انلظم الغايّئ، يف حني أّن املثال األّول ليس كٰذلك، 
فللرؤية عندنا أهّمّيٌة خاّصٌة ال جندهــا عند حركة الغبار يف اهلواء. وبعبارٍة 
أخرى إذا نظــرَت إىل العني ىلع أنّها جهاٌز يرتّكب من أجــزاٍء داخلّيٍة فيه 
ي هو أمٌر زائٌد ىلع اجلهاز، 

ّ
علّيٌّــة، أّما إذا نظرَت إيلها بلحاظ اإلبصــار ال

وليس من أجزائها فيه اغئيٌة. ]جمموعٌة من املؤلّفني، دراساٌت يف الكالم اجلديد، ص 2[

إّن نسيج العالقات بني خمتلف األشياء الزٌم ورشٌط لظهور مفهوم انلظم، 
وىلع ٰهذا األساس يمكن تقسيم انلَظم إىل ثالثة أقساٍم:

 1 ـ انلظم االعتبــارّي: خيضع ٰهذا انلوع من انلظــم إىل اعتبار اجلاعل 
واملعتب، وختتلف حاالته يف كثــرٍي من األحيان، كنظم الكتب يف املكتبة، 
حيث تُصّنف وتُبوّب وفق أنماٍط معّينٍة، وللمنّظم احلّرّية املطلقة يف اتلغيري. 

 2 ـ انلظم الصنايّع: يُصــاغ ٰهذا انلظم وفق قواعد علمّيٍة بللوغ هدٍف 
، اكنلظم املهيمن ىلع الساعة واحلاسوب والطائرة. معنّيٍ
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3ـ  انلظــم الطبيــّي واتلكويــّي: اكنلظــم الاكئن يف بدن اإلنســان، 
واحليوانات وانلباتات والاكئنات احلّية. وٰهــذا انلظم نتيجة ارتباٍط وترتيٍب 
طبييٍّ وتكوييٍّ مهيمٍن ىلع ظاهرٍة طبيعّيٍة معّينٍة، وليس ناشئًا عن تصنيٍف 

. ]جوادي، تبيني براهني إثبات اهلل، ص 228[ اعتباريٍّ أو تنظيٍم صنايعٍّ وأجزايئٍّ

وبمالحظة أنواع انلظم وأقســامه يمكن القول إّن مجيعها يمّثل نموذًجا 
يصُدق ىلع لكٍّ منها عنوان انلظم. أي أّن انلظم هو أمٌر مشّكٌك وذو مراتب، 
ودليه مصاديق متعــّددٌة بعضها كثرية اتلعقيد، فيمــا يتمزّي ابلعض اآلخر 
بالبســاطة. ثّم إننا لو دّققنا فيها بوصفها وحدًة واحدًة، فسيظهر نلا أّن هناك 

عنرصين ال يمكن االستغناء عنهما يف أّي قسٍم من األقسام وهما:

أ . اتلخطيط واهلندسة ادلقيقة. 

ب . اهلدفّية.

ولو أّن أّي قســٍم أو جمموعٍة خلت من أحد ٰهذين العنرصين، فال يمكن 
أن تكون جمموعًة منّظمًة. 

يُقســم انلظم أحيانًا باعتبار ارتباط األشياء املختلفة بصورٍة أخرى، ىلع 
انلحو اتلايل:

أ . انلظم الطبّي: أّي انلظم القائم ىلع طبائع األشــياء اليّت يكون تأيلف 
أجزائها يف جمموعٍة منتظمٍة راجًعا إىل خصائصها الطبعّية، فيف انلظم الطبّي 

. ال يكون االنتظام راجًعا إىل أمٍر خارٍج واكتسايبٍّ

ب . انلظم القسّي: وهو أن يكون تأيلــف األجزاء يف ٰهذا انلظم نتيجة 
، وليس راجًعا إىل اخلاّصّية الطبعّية هلا. فالقّوة اخلارجّية  إرادٍة وتدبــرٍي برشيٍّ
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يه اليّت عملت ىلع وضع األجزاء مرتّبًة ومتناسقًة فيما بينها، ويف ٰهذه احلالة 
يكون االنتظام صفًة ثانوّيًة وزائدًة. 

 أّن اتلدبري ىلع صنفني: 
ّ

صحيــٌح أّن كال انلظمــني نتج عن تدبــرٍي، إال
ي يتوافق ويتواءم مع اخللقة املودعة يف طبائع األشــياء، واتلدبري 

ّ
اتلدبري ال

ي يكون بعد اخللقة وبواسطة مدبٍّر يقوم بتأيلف املوجودات. 
ّ

ال

يف ٰهذا اتلقســيم للنظم، يكون انلظم الطبّي متناسبًا مع برهان انلظم، 
فلو أمكــن إثبات أّن العالم ل نظٌم طبيٌّ تلّم إثبــات انلاظم، بل يتّم إثبات 

اخلالق أيًضا. ]مطّهري، علل الزنوع إىل املاّديّة، ج 7، ص 191[

وىلع أّي حاٍل، يمكن عرض ديلل انلظم - أو كما حيلو للبعض تســميته 
ديلل اتلصميم - يف صورٍة مبّسطٍة ىلع انلحو اتلايل:

املقّدمــة األوىل: أّن اعلَم الطبيعة ظاهرٌة منّظمة، أو هناك ظواهر منّظمٌة 
يف اعلم الطبيعة.

املقّدمة اثلانية: لّك نظٍم بابلداهــة العقلّية هو نلاظٍم يحٍّ وحكيٍم واعلٍم، 
صّمم أجزاء ٰهذه الظاهرة املنّظمة بشــٍل متناســٍق ومتجانٍس بغرض بلوغ 
هدٍف معنّيٍ حســب علمه وحكمته؛ وعليه فــإّن اعلَم الطبيعة قد نتج عن 

ّيات، ص 22[
ٰ
. ]راجع: اللگباياگين ، حمارضات يف اإلهل تصميٍم وتدبرٍي نلاظٍم اعلٍم يحٍّ

وبعد أن تعّرفنا ىلع مفهوم انلظم وأنواعه، نرى من الرضورة اتلطّرق إىل 
بيان خصائص ديلل انلظم وحيثّياته.

خصائص دليل النظم

1. إحدى مقّدمات ديلل انلظم قريبٌة إىل احلّس واملقّدمة األخرى عقلّيٌة، 
فالقريبة إىل احلّس بٰهذا املعىن، وهو أّن اإلنســان يشاهد الظواهر - اليّت تُعّد 



187

دليل النظم بين البداهة وإشكاالت الملحدين

العدد الثالث   السنة األولى   ربيع 2018

منشــأ انزتاع انلظم - بواسطة حواّسه. أّما العقلّية فيه بمعىن أّن اإلنسان ىلع 
أســاس قاعدة الســنخّية بني العلّة واملعلول يُدرك أّن الظاهرة املنّظمة دليها 
هدٌف - بمعونة احلّس يكتشف العقل ترتّب األجزاء ألجل الوصول إىل هدٍف 
، فينزتع وجود انلظم بني تلك األجزاء، ثّم تكمل بمقّدمٍة عقلّيٍة حبتٍة يه  معنّيٍ
صدور انلظام عن ناظٍم دليه شعوٌر وحكيٌم حبسب رضورة وجود سنخّية العلّة 

واملعلول - ويتوّجب أن تصدر عن ناظٍم حكيٍم واعلٍم.

2. ديلل انلظم ليس حباجٍة إىل إثبات وجود نظٍم بني لّك أجزاء العالم، بل 
إّن بعض املوجودات إذا أدركت انلظم يف ذاتها ىلع األقل أو فيما حوهلا، فٰهذا 

اكٍف للوصول إىل انلتيجة املتوّخاة.

، فلكّمــا حتّركت عجلة اتلقّدم  3. ديلل انلظم عبــارٌة عن ديلٍل حيويٍّ
العلــيّم واتلطــّور اتلكنولويّج بوتريٍة أكب لكّما انكشــفت أرسار تناســق 

الاكئنات، وأبهرت البرشّية أمام ٰهذه الرتكيبات املنّظمة واملعّقدة.

ّية وخاّصًة القرآن الكريم والروايات بٰهذا ادليلل، 
ٰ
4. اهتّمت األديان اإلهل

ومن بني اآليــات الواردة يف ٰهذا الصدد قول تعاىل يف اآلية اثلانية من ســورة 
ــَماَواِت  رَُه َتْقِديًرا﴾ وقال تعاىل: ﴿إِنَّ يِف السَّ ٍء َفَقدَّ الفرقان: ﴿َخلَــَق لُكَّ يَشْ
ِقُكْم َوَما َيبُثُّ ِمْن َدابٍَّة آيَاٌت ِلَقْوٍم يُوقِنُوَن* 

ْ
ُمْؤِمِننَي * َويِف َخل

ْ
يَاٍت لِل

َ
رِْض آل

َ ْ
َواأل

رَْض َبْعَد 
َ ْ
ْحيَا بِِه األ

َ
َماِء ِمْن ِرْزٍق فَأ نَْزَل اهلُل ِمَن السَّ

َ
َواْخِتاَلِف اللَّيِْل َوانلََّهاِر َوَما أ

َقِّ 
ْ
َك آيَاُت اهلِل َنتْلُوَها َعلَيَْك بِاحل

ْ
َياِح آيَاٌت ِلَقْوٍم َيْعِقلُوَن * تِل يِف الرِّ َمْوتَِها َوترَْصِ

يِّ َحِديٍث َبْعَد اهلِل َوآيَاتِِه يُْؤِمنُوَن﴾ ]سورة اجلاثية 3 ـ 6[.
َ
فَِبأ

 َصِغرِي َما َخلََق، 
َ

 َينُْظُروَن إِىل
َ

ال
َ
يقول أمري املؤمنني  يف إحدى خطبه: »أ

َعْظَم 
ْ
 ال

َ
، وََسوَّى ل َرَصَ ْمَع َوابلْ ُ السَّ

َ
ْتَقَن تَْرِكيبَُه، َوفَلََق ل

َ
َقُه، َوأ

ْ
ْحَكَم َخل

َ
َكيَْف أ
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دراساٌت 

ْرَت يِف   انلَّْملَِة يِف ِصَغِر ُجثَِّتَها َولََطافَــِة َهيْئَِتَها... َولَْو فَكَّ
َ

! اْنُظــُروا إِىل برََشَ
ْ
َوال

اِســيِف َبْطِنَها َوَما يِف  َوِْف ِمَن رَشَ
ْ
وَِها وَُســْفِلَها َوَما يِف اجل

ْ
ِلَها يِف ُعل

ْ
ك

َ
جَمَارِي أ

ــْمِس   الشَّ
َ

ِقَها َعَجبًا... فَاْنُظْر إِىل
ْ
ُذنَِها - لََقَضيَْت ِمْن َخل

ُ
ِس ِمْن َعيِْنَها َوأ

ْ
أ الــرَّ

ِر  ََجِر َواْخِتاَلِف ٰهَذا اللَّيِْل َوانلََّهاِر، َوَتَفجُّ
ْ
َماِء َواحل

ْ
َجِر َوال َقَمِر َوانلَّبَاِت َوالشَّ

ْ
َوال

ِق ٰهِذهِ اللَُّغاِت،  ِقــاَلِل َوَتَفرُّ
ْ
بَاِل، َوُطوِل ٰهِذهِ ال ِ

ْ
ِة ٰهِذهِ اجل َِحــاِر، َوَكرْثَ

ْ
ٰهِذهِ ابل

لُسِن املْْختَِلَفاِت« ]نهج ابلالغة، اخلطبة 227[.
َ ْ
َواأل

من خالل اآليات والروايــات املذكورة يتجّل بوضوٍح تامٍّ أّن البرشّية إن 
استخدمت قّوتها الهنّية، وشاهدت من خالهلا خمتلف الظواهر والاكئنات 
املنتظمة، فســتدرك بال ريٍب يد القدرة خلف ٰهذه املوجودات، فرتاه ناظًما 

حكيًما مدبًّرا، فتطلق عليه اسم اهلل.

وال شّك أّن رؤى املفّكرين املســلمني ختتلف حول براهني إثبات وجود 
اهلل تعاىل بصفٍة اعّمٍة، وحول ديلل انلظم بصفٍة خاّصٍة. 

آراء المفّكرين حول دليل النظم

بعد ٰهذه املقّدمات يأت ادلور لعرض خمتلف اتلفاسري اليّت قّدمها الفالسفة 
الغربّيون دليلل انلظم؛ مع أّن الفالسفة املسلمني لم يولوه اهتماًما كبرًيا.

نعم، استخدم الفالسفة املسلمون ديلل انلظم يف إثبات العلم والوحدانّية 
ّية األخرى، وليس يف إثبات وجود اهلل. فاخلواجة نصري ادلين 

ٰ
واألوصاف اإلهل

الطويّس ســى من خالل ٰهــذا ادليلل إىل إثبات علم اهلل تعــاىل، إذ يقول: 
»واإلحاكم واتلجّرد واستناد لّك يشٍء إيله دالئل العلم« ]نصري ادلين الطويّس، كشف 
املراد يف رشح تريد االعتقاد، ص 19[. إّن رؤية الفالسفة املسلمني ٰهذه إنّما ترجع إىل 

املحدوديّة اليّت رأوها يف ٰهذا ادليلل، فأقص ما يثبته ديلل انلظم حسبهم هو 
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أّن هناك ناظًما للعالــم، وليس أّن ل خالًقا وموجًدا لألجزاء املنتظمة )اهلل(. 
وثّمة فرٌق بني انلاظم ألجزاء العالم واملوجد ل. فانلاظم هو حبد نفســه حباجٍة 
إىل موجٍد يوجده ال إىل ناظٍم آخر. وبٰهذا ال يتكّفل ديلل انلظم بنفســه إثبات 

اهلل، بل ال بّد من ضّم براهني أخرى إيله منًعا للور والتسلسل.  

لٰكّن الفالســفة الغربيّــني اعتبوا ٰهــذا ادليلل واحًدا مــن الباهني 
الكالســيكّية اثلالثة يف إثبات وجود اهلل، وادليلــالن اآلخران هما: ديلل 

معرفة العالم وديلل معرفة الوجود. 

طلقت عليه أسماٌء عديدٌة، 
ُ
دليلل انلظم تفاسري خمتلفٌة يف الغرب، كما أ

ولّما اكن بعض الفالسفة يعتقدون أّن ٰهذه األسماء املتعّددة يه تعابري خمتلفٌة 
دليلٍل واحٍد، يرى ابلعض اآلخــر أنّها خمتلفٌة فيما بينها، حّت وإن اكن ٰهذا 

اتلفاوت قلياًل.

تقريرات دليل النظم

تتمّثل أسماء براهني انلظم يف:

1. ديلل اهلدفّية أو اهلادف.

2. ديلل انلظم أو اتلصميم واتلدبري.

3. ديلل الغاية.

4. ادليلل الطبيّي الكاليّم.

 ٰهذه الباهني، ثّم نذكر خمتلف اإلشاكالت الواردة عليها، 
ً

نستعرض أّوال
ويف نهاية املطاف حناول حتليلها ونقدها:
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دليل الهدفّية

ذكر الفيلســوف والالهويت املســييّح الكبري توما األكويــّي )1225 - 
1274((*) يف كتاب )اخلالصة الالهوتّية( مخســة طــرٍق إلثبات وجود اهلل، 

مستقاةٍ من الفلسفة األرسطّية واثلقافات األفالطونّية املحّدثة، واملسيحّية، 
 ،]The Argument From Change[ واإلسالمّية، ويه: برهان احلركة أو اتلغيري
 The[ وبرهان اإلماكن ،]The Argument From Causition[ وبرهــان العلّّيــة
 The Argument[ وبرهان درجات الكمال ، ]Argument From Contingency

From Degrees of Excellence[، واخلامــس منها أطلق عليه اســم )الطريق 

اهلادف( ]The Argument From Harmony[ أو )برهان انلظم( ورشحه اكتلايل:

»املنهج اخلامس من جهة تدبري األشــياء، فإنّنا نرى أّن بعض املوجودات 
اخلايلة من املعرفة - ويه األجــرام الطبيعّية - تفعل لغايٍة، وٰهذا ظاهٌر من 
أنّها تفعــل دائًما أو يف األكرث ىلع نهٍج واحــٍد إىل أن تدرك انلهاية يف ٰذلك، 
وبٰهــذا يّتضح أنّها ال تدرك الغاية اتّفاقًا بل قصًدا. ىلع أّن ما خيلو من املعرفة 

(*) إّن اإلحــاكم هو كون املصنوع حبيث يرتتّب عليه مــا أراده الصانع أن يرتتّب عليه من دون 
ي ينبيغ أن يكون عليه، وإذا تأّملنا يف لّك مصنوٍع يف العالم 

ّ
زيادٍة ونقيصٍة، وكن ىلع احلّد ال

وجدنــاه كٰذلك . فاهلل - تعاىل - فعل األفعال املحكمــة، ولّك من اكن كٰذلك فهو اعلٌم. كما 
أنّه - تعاىل - جمّرٌد، ولك جمّرٍد اعلٌم بذاته وبغريه. واألشياء باعتبارها ممكنًة ال بّد أن تستند إىل 
الواجب، ولّك مستنٍد إيله ال بّد أن يكون اعلًما به؛ ألّن العلم بالعلّة يستلزم العلم باملعلول، 

واهلل - تعاىل - اعلٌم بذاته فهو اعلٌم بغريه.
  - توما األكويّي )Tommaso d'Aquino(  )1225 ـ 1274( قّســيٌس وقّديٌس اكثويليكٌّ إيطايلٌّ من 
الرهبانّية ادلومينياكنّية، وهو فيلســوٌف والهويتٌّ مؤثٌّر ضمن تقليد الفلسفة املدرسّية. أحد 
معليّم الكنيســة اثلالثة واثلالثني، وُيعرف بالعالِم املالئكّي والعالِم املحيط. اعدًة ما يُشار 
إيله باسم توما، واألكويّي نســبته إىل حمّل إقامته يف أكوين. اكن أحد الشخصّيات املؤثّرة يف 
مذهب الالهوت الطبيّي، وهو أبو املدرســة اتلوماوّية يف الفلســفة والالهوت. تأثريه واسٌع 
ىلع الفلسفة الغربّية، وكثرٌي من أفاكر الفلسفة الغربّية احلديثة إّما ثورٌة ضّد أفاكره أو اتّفاٌق 

معها، خصوًصا يف مسائل األخالق والقانون الطبيّي ونظرّية السياسة.
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د  د إيلها من موجوٍد اعرٍف واعقٍل كما يُســدَّ ليس يّتجه إىل اغيٍة ما لم يُســدَّ
د مجيع األشياء الطبيعّية إىل  الســهم من الرايم. فإذن يوجد موجوٌد اعقٌل يسدِّ
ي نسميه اهلل« ]توما األكويّي، اخلالصة الالهوتية، ج 1، ص 34؛ يوسف 

ّ
الغاية وٰهذا ال

كرم، تاريخ الفلسفة األورّبّية يف العرص الوسيط، ص 158 )بترصف([.

يشري األكويي يف قول إىل: أّن املوجودات الطبيعّية تفعل دائًما أو يف أكرث 
 أّن االســتثناءات الّــيت حتدث صدفًة ال تلحق 

ّ
األحيان ىلع نهٍج واحٍد، إال

رضًرا يف انلظم. ]إتيان جيلسون، أسس الفلسفة املسيحّية، ص 127[

تتمزّي فرضّيات ٰهذه املســألة ومعطياتها بالبســاطة، فنحن يف اعلٍم ميلٍء 
باحلــوادث والفعايّلات ادلالّة ىلع انلظم، حبيــث ال يمكن أن تكون ويلدة 
الصدفة. ومن جهٍة أخرى نرى أّن الكثري من احلوادث والفعايّلات تنشــأ من 
موجــوداٍت تفتقد العلم والويع. وال يمكن أن تكون علّة ٰهذا انلظم واغئيّته 
املوجودة يف العالم اكمنًة داخل موجوداٍت نفسها. إذن ال مناص من أن يكون 
خــارج دائرة ٰهذه املوجــودات موجوٌد آخر يمتلك العلــم، ويهدي به بقّية 
ي يهتدي إىل اهلدف 

ّ
الاكئنات اليّت تفتقد الويع حنو اغيتها، نظري الســهم ال

بفضل الرايم. ]إتيان جيلسون، أسس الفلسفة املسيحّية، ص 128[

دليل النظم والتدبير أو التصميم

يرى ديفيد بايلني (Pailin David)  (-1936 )(*) أّن ديلل انلظم غري ديلل الغاية؛ 
ولا ذكر هلما عنوانني خمتلفني، وسنتطّرق إىل لكيهما ونرشع بديلل انلظم:

يهدينا اتلأّمل يف حوادث اعلَم الطبيعة وموجوداتها إىل أنّها آياٌت وعالماٌت 

ي فلســفة الدين 
ٌّ يحا�ف اآلن �ف ي

(*) ديفيد بايلن )David Arthur Pailin( فيلســوٌف والهو�ت
. ي جامعة مانشس�ت

�ف
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واقعــٌة حتت هيمنة نظٍم دقيٍق، وٰهذا انلظم ال يمكن أن حيصل بذاته. وعليه 
تكشــف ٰهذه احليثّية اليّت يتمزّي بها الكون ىلع وجــود اعلٍِم متعاٍل هو علّة 
ين 

ّ
إجياد أجزاء ٰهذا العالم، حيث يُعرف ٰهذا املوجود املتعايل باسم اهلل، وال

يدعمون ٰهذا ادليلل يستدلّون عليه بمختلف االكتشافات العلمّية احلديثة، 
ويرون أنّها مصداٌق بارٌز للنظم.

لقد وقــع ديلل انلظم موضع قبــول اجلميع يف احلقبــة األوىل من العلم 
ي أحدثته االكتشافات العلمّية اجلديدة أخذت أبلاب 

ّ
اجلديد، فاالنبهار ال

ّية. ]جمموعٌة 
ٰ
انلاس، فاعتبوا أنّها دالئل وآياٌت جلّيٌة عن احلكمة والقدرة اإلهل

من املؤلّفني، دراساٌت يف الكالم اجلديد، ص 9[

فبعضهم - كجون ري - رأى ديلل حكمة اخلالق يف هيل نّقار اخلشــب 
وقدميه ومنقاره، فيه منسجمٌة مع صعوده الشجرة وحّطه ىلع جذوعها.

يعتقد ويليام درهام  (Durham William) ( 1873ـ 1912) أّن مدار السّيارات 
والكواكب وانلجوم املتعاقبة يُثبت أّن املنظومة الشمســّية قائمٌة ىلع أســاس 
هندســٍة وتدبرٍي، وليست ويلدة رضورة الطبيعة أو الصدفة. كما اعتب خلقة 

املعدة وعملها آيًة عجيبًة ومرآًة يلد اخلالق املبدع. ]املصدر السابق[

وحبث ويليام بييل(*)  (1743 - 1805) (William Paley) أشــياء من قبيل 
آيّلة عمل العني، والعضالت والغدد الصفراوّية، ومجال األشــياء الطبيعّية، 
وتركيــب انلور، وتنّوع احليوانات، واســتنتج بأنّها ديلٌل متنٌي ىلع انلظم ال 

يمكن غّض الطرف عنه.

ا يؤمــن بمذهــب النفعّيــة. وهــو معروٌف 
ً
ــا، فيلســوف يًّ ف ا إنجل�ي ــا مســيحيًّ يريًّ (*) ويليــام بيــ�ي كان ت�ب

ة الغائّية 
ّ
ي عمله العل

لك �ف ة الغائّية؛ وذٰ
ّ
لتقديمه حّجة وجود خالٍق للكون ع�ب مفهوم العل

ي الوجــود، أو حّجــة صانــع 
ي المثــال المشــهور لحّجــة النظــام �ف

ي اســتعملت �ف ــ�ت
ّ
الطبيعّيــة، ال

ال. ف ّ إىل مفهوم التعقيد غ�ي القابل لالخ�ت لك دعاة التصميم الذكي ي طّورها بعد ذٰ �ت
ّ
الساعة ال
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فقد أّكــد ىلع تركيبة العني بصورٍة خاّصٍة؛ إذ حتــدث فيها جمموعٌة من 
الفعايّلات املعّقدة بني خمتلف األجزاء حّت تتّم الرؤية، واســتدّل بأّن تبيني 
 يف حالة فرض ناظٍم ومدبٍّر خلف الطبيعة نّسق بني األجزاء 

ّ
ٰذلك ال يتحّقق إال

ألجل هدف الرؤية. وٰهذا االّداعء بأّن اتلناســق يمكن أن يقع فقط يف حالة 
احتمال وجود ناظٍم، هو صميم وروح ديلل انلظم.

يقارن بييل العني بالســاعة ويســتدّل بأنّه لو اكن هناك شخٌص يعيش يف 
جزيرٍة لوحده، وإذا بساعة يٍد تســقط أمامه، فإنّه سيذعن بفرضّية أّن ٰهذه 
الســاعة مصنوعٌة من قبل اعلٍم ذيكٍّ. واليشء نفسه يُقال عن العالَم الطبيّي، 
فمثلما أّن أجزاء الساعة متناسقٌة فيما بينها تلحديد الوقت، وحنن نفهم من 
ٰذلك أّن ٰهذا اتلناســق إنّما هو ويلد صانٍع وخمرتٍع، كٰذلك العالم الطبيّي، 
غري أنّنا يف األخري ال نشــاهد أّي ناظٍم أو مهندٍس؛ ولٰهذا افرتضنا أن يكون 
هنــاك ناظٌم ومهندٌس متخفٍّ وراء ٰهذا العالم. ]جمموعٌة من املؤلّفني، دراســاٌت يف 
الكالم اجلديــد، ص 10[. وٰهكذا يقول إنّه ال بّد للنظــم من ناظٍم، وٰهذا انلاظم 

يتوّجب أن يكون شخًصا، وٰذلك الشخص هو اهلل.

وينّبه بييل إىل أنّه ال جيب علينا فهم كيفّية عمل لّك جزٍء من األجزاء ىلع 
حدتــه، أو إدراك كيفّية عمل اهليل كلٍّ حّت نرى أنّه ويلد انلظم، فقدرة 
ٍق ودقيٍق، حّت وإن 

ّ
املوجود ىلع صنع نفســه جمّدًدا هو عالمٌة ىلع نظٍم خال

برزت بعض موارد انلقص أو الالنظــم يف ابلناء، فإّن ٰذلك أيًضا ال يدّل ىلع 
أنّها من دون ناظٍم. ]املصدر السابق[

دليل الغاية
يقّرر ديفيد بايلني ٰهذا ادليلل بٰهذه الصورة:

يذكر الكثري ديلل الغاية ىلع أنّه شــٌل من أشاكل ديلل انلظم، لٰكن من 
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دراساٌت 

 بذاته، فديلل انلظم يرتكز ىلع العالمات 
ًّ

األفضل أن جنعله ديلاًل مســتقال
الظاهرّية اليّت تبدو من خالل املوجودات الطبيعّية، بينما ال يهتّم ديلل الغاية 

بانلظر واتلأّمل يف ابلناء وواقعّيته، بل يروم اهلدف والغاية باألساس.

يقوم ديلل الغاية ىلع ركزيتني:

األوىل: انلظم والنسيج العاّم للكون يريم حتقيق هدٍف واغيٍة مناسبٍة.

ا االعتقاد بأّن ٰهذا العالم بٰهذا ابلناء العجيب هو  اثلانية: من الصعب جدًّ
ويلد قًوى عمياء وأحداٍث عشوائّيٍة. 

فاملزية األساسّية للعالم تشري بدّقٍة إىل أنّه ويلد إرادٍة اعملٍة تسوقه حنو هدٍف 
واغيٍة قّيمٍة، وٰهذا األمر يقبله العقل الســليم. ]جمموعٌة من املؤلّفني، دراســاٌت يف 

الكالم اجلديد، ص 12[

قدم فردريــك تِنِنــت (Frederick Robert Tennant)(*)   (1866ــــ 1957) 
ّية(. 

ٰ
عرًضا قويًّا دليلل الغاية يف كتابه )الفلسفة اإلهل

فقد أذعــن فيه بأّن املوارد اجلزئّية اليّت تُســتخدم ديلاًل يف برهان انلظم 
يمكن أن توّضح بإرجاع لّك واحدٍة منهــا إىل العلل القريبة احلالّة يف انلظم 
ي جعله تِنِنت تعاون 

ّ
الطبيــّي. إّن قّوة ديلل الغاية تكمن أكرث يف ٰذلــك ال

العلل اليّت ال تُعّد واليّت تعمل بشــٍل مرتابٍط ومتضادٍّ، حيث تنتج وحتفظ 
انلظم العاّم للطبيعة. وقد ذكر تننت مخسة عوامل تنتيه يف األخري إىل نتيجٍة 
مهّمٍة مفادهــا: امليل إىل اتلوحيد اإلليّٰه، هو أكــرث الفرضّيات اليّت يمكن 

، ويه: تبّنيها لفهم العالم باعتباره إفراز عقٍل وتصميٍم وهدٍف إليٰهٍّ

1. اتلكّيف ادلقيق بني الفكر )الهن( واألشياء )العالم اخلاريّج(، حبيث 
إّن الطبيعة يه عبارٌة عن بناٍء معقوٍل قابٍل للفهم.

.) ّ ٌّ من كتبه: )الالهوت الفلس�في ي
ٌّ بريطا�ف ي

(*) فيلسوف ديٍن والهو�ت
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2. السي حنو اتلطّور واتلاكمل والريّق ملختلف احلوادث وهدايتها مجيًعا.

3. االســتعداد الظاهرّي للعالم غري اآليّل، فهو مرآٌة ومظهٌر لبوز احلياة 
ا أن يكون قد نتج عن الصدفة واالتّفاق. وبقائها، ومن ابلعيد جدًّ

4. اعمل ابلعد اجلمايّل: يتمزّي العالم يف نظر تننت بمظاهر مجايّلٍة اعيلٍة، 
وحيمل الكثري من القيم، وليس معىن ٰهذا الكالم أنّه يفرز أشياء ذات قيمٍة 
ي يمكن أن يتحّول إىل العقيق واحلجر الكريم« فحســب، بل 

ّ
»اكلرتاب ال

 من خالل 
ّ

إنّه يمّثل بنفسه مظهًرا مجايلًّا راقيًا. وٰهذا العالم اجلميل ال ينبع إال
الرتابط مع موجوداٍت حتمل ٰهذا احلّس اجلمايّل، فيف حني يمكن اإلشارة إىل 
أّن بناء العالم قائٌم ىلع قــّوٍة اعقلٍة هائلٍة يكيف انلظر إىل القيم الاتّية للعالم 

فقط؛ يك تسوقنا حنو معىن العالم.

5. بمــا أّن الطبيعــة توِجد موجــوداٍت أخالقّيًة، فيه مؤثّــرٌة يف احلياة 
األخالقّية كٰذلك... وبوسيلة الفواعل األخالقّية اليّت تسري حنو املثل فيه قابلة 
للتغرّي. وبعبارٍة أخرى: يســاعد ٰهذا العالم احلياة األخالقّية اإلنســانّية، أو 
يمكن اعتبار لّك عملّيٍة طبيعّيٍة بصورٍة عقالنّيٍة ىلع أنّها آلٌة تلغرّي املوجودات 

األخالقّية والعاقلة وتطّورها.

ويســتنتج يف األخري أّن ٰهذه العوامل اخلمسة إذا أخذناها وحدًة واحدًة، 
ســنخلص ال حمالة إىل أّن ٰهذا العالَم ويلد انلظم اإلليّٰه، وبما أّن ٰهذا انلظم 
ممزوٌج بالغرض اإلليّٰه فسيكون ذا قيمٍة ُمرضّيٍة. أي أّن ٰهذه العوامل اخلمسة 
تشري إىل اتلاكتف واتلالحم واتلناغم يف العالم، حبيث يقودنا ٰهذا اتلاكتف إىل 

أّن هناك مدبًّرا وناظًما وقادًرا خيتيف وراء ٰهذا العالم.

من هنا يظهــر الفرق بني ديلل انلظم وديلل الغاية، إذ إّن األخري ال يرّكز 
ىلع أنواع األحداث الفرديّــة، بل ينظر إىل العالم ىلع أنّه وحدٌة لكّّيٌة واحدٌة. 

]املصدر السابق، ص 13[
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دراساٌت 

يطرح بــول إدواردز  (2004 - 1923)(*)  (Paul Edwards) ديلل الغاية حتت 
 من دراســة املوارد 

ً
عنوان "ادليلل انلاظر إىل العالم بنظرٍة لكّّيٍة" فيقول: »بدال

اجلزئّية للنظم الاكئــن يف العالم، يمكننا اتلعايط معه ىلع أنّه وحدٌة واحدٌة، 
فيسهل طرح االّداعءات املخالفة. وهناك طرٌق خمتلفٌة للقيام بٰهذا العمل، إذ 
يمكننا انلظر إىل لّك العالم ىلع أنّه وســيلٌة ألجل هدٍف متعاٍل، ويف مقدورنا 
أيًضا مالحظة العالم كنســيٍج من ابلناءات املرتاّصة بنمٍط واحٍد وبشــٍل 

متماسٍك، مّما يؤّدي إىل احلفاظ ىلع نظمها.
تقودنا رؤية العالم ىلع أنّه وسيلٌة هلدٍف ساٍم إىل أتقن الباهني، فمصنواعٌت من 
نتجت ألجل حتقيق أغراٍض خارجٍة عن نظامها 

ُ
قبيل الساعة وابليت والسفينة أ

ا ترومه، أّما إذا أخذنا العالم بنظرةٍ لكّّيٍة  ادلاخــيّل، كما أّن للٍّ منها هدفًا خاصًّ
ا يناسبه، فسنجد أّن ٰهذا التشبيه هو ديلٌل متنٌي  كوحدةٍ واحدةٍ يروم هدفًا اعمًّ
 ننسب من 

ٌ
ومتقٌن، ولو حل ٰهذا اهلدف أسم وأرىق القيم، فسيكون دلينا مبدأ

خالل اخلري املطلق إىل ناظم العالم« ]اكنط، نقد العقل املحض، ص 685[.

ولٰكن كيف يمكننا رّد األطروحات العلمّية املخالفة واملنافســة؟ جييب 
بول إدواردز قائاًل:

»إذا فرضنــا بناء العالم ىلع أنّه وحدٌة واحدٌة، فال يمكن للعلوم اتلجربّية 
أن تُبدي رأيًا يف ٰهذا املورد؛ ٰذلــك ألّن جمال العلوم اتلجربّية حمدوٌد بأجزاٍء 

من انلظم ادلاخيّل للعالم املاّدّي.

يعجز العلم اتلجريّب عن اإلجابة عن الســؤال: ملاذا العالم وحدٌة واحدٌة؟ 
ي يف استطاعة 

ّ
وملاذا هو بٰهذا الشل وليس بشٍل آخر؟ ألّن املجال الوحيد ال

ي تتأىّت فيه اتلجربة، أين 
ّ

العلم اتلجريّب الرّد فيه ىلع األســئلة هو احلقــل ال

وع )موسوعة الفلسفة(. ، صاحب م�ش ٌّ نمساويٌّ ٌّ أمريكي ي
(*) بول إدواردز فيلسوٌف أخال�ت
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يمكن لإلنســان أن يلحظ العالقة الاكئنة بــني ظاهرتني خمتلفتني كدرجة 
احلرارة والغليان، أّما أن يلحظ العالقة بني العالم املاّدّي كوحدةٍ واحدةٍ وبني 
أمٍر خارٍج عنه فٰهذا صعٌب مســتصعٌب ال ينال ابليان العليّم، وإنّما تتعّهد 

بٰذلك انلظرة اتلوحيديّة، إذ يه السبيل الوحيد يف ٰذلك« ]املصدر السابق[.

وجممــل القول هو أّن ديلل انلظم ينطلق من مــوارد جزئّيٍة للنظم، بينما 
يرشع ديلل الغاية من انلظام اللّكّ للعالم ليشّق لكٌّ منهما طريقه حنو انلاظم.

الدليل الطبيعّي الكالمّي

 - 1724)  (Immanuel Kant) يقول الفيلسوف الغريّب الشهري إيمانويل اكنط
1804)(*) : »إذا لم تكن الباهني الوجوديّة ومعرفة العالَم أساًسا اكفيًا تلبيني ديلل 
وجود اهلل، فيف مقدورنا ذٰلك من سبيٍل واحٍد، هو نظم أشياء العالم وتركيباتها، 
طلق ىلع مثل 

ُ
 متينًا؟ وأّن أ

ً
ثّم نبحث: هل يمكننا ىلع أساسه أن نقّدم استدالال

ٰهذا االستدالل: "ادليلل الطبيّي - الكاليّم أو معرفة اهلل"؟ ولو عجز ٰهذا ادليلل 
عن ذٰلك، فليس يف استطاعة العقل انلظرّي إثبات وجود اهلل«.

 أن تنحي احرتاًما 
ّ

ويضيف قائاًل: »إذا ُذكر ديلل انلظم فما ىلع الرؤوس إال
ل، فهو أقدم الباهني وأوضحها وهو ادليلل املناسب جلميع العقالء، ويضيف 
روحانّيــًة ىلع مطالعة الطبيعة. فالعالم احلــايّل بما حيتويه من انلظم واجلمال 
واهلدفّية ينفتح يف وجوهنا، حبيث يبىق املرء أمامه حائًرا اعجًزا لســانه عن 

وصف الكثري من األمور العجيبة«.

ي الثقافة األورّبّية 
رين �ف

ّ
ٌّ من القرن الثامن ع�ش ُيعّد آخر الفالسفة المؤث ي

(*) هو فيلسوٌف ألما�ف
ــه آخــر 

ّ
ي نظرّيــة المعرفــة الكالســيكّية، كمــا أن

ذيــن كتبــوا �ف
ّ
الحديثــة، وأحــد أهــّم الفالســفة ال

، ونقد  ّ فاتــه: نقد العقــل المحض، ونقد العقل العم�ي
ّ
فالســفة عــر التنويــر. مــن أهــم مؤل

ملكة الحكم.
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دراساٌت 

أّما املراحل األساسّية لٰهذا ادليلل فيه عبارٌة عن:

1. لّك نقطٍة من العالم فيها عالمــاٌت واضحٌة ىلع انلظم، حيث تتضّمن 
أشياء وأهدافًا وأغراًضا معّينًة.

2. ٰهذه األشياء املنتظمة )انسجام األجزاء حنو الغاية( ال يمكن أن تكون 
بنفســها علّة انلظم، وإنّما انلظم فيها أمٌر معًطى وممكٌن. وبعبارٍة أخرى: إذا 
لم تنّظم وترتّب األشياء بواسطة مبدإٍ عقاليئٍّ أو ناظٍم قام بٰذلك، فال يمكن 

هلا أن حتّقق انلظم باتلاكتف مع بعضها ابلعض.

3. إذن هنــاك علٌّة واحدٌة )أو أكرث( حكيمــٌة ومتعايلٌة يه علّة العالم؛ 
دث اتلطّور وانلمّو، بل خيتيف 

ُ
إذ الطبيعة العميــاء بمفردها اعجزٌة عن أن حت

وراءها اعلٌِم وخمتاٌر يدير لّك ٰذلك.

4. قطًعا يمكن استنتاج وحدة ٰهذه العلّة عن طريق وحدة العالقة املتبادلة 
بني أجزاء العالم، وكأنّها أعضاء بناٍء مصنوٍع بني األشــياء اليّت تقع يف جمال 
رؤيتنا. فٰهذه انلتيجة يمكن للجميع مالحظتها ويعضدها أّي نوٍع من مبادئ 

القياس اتلمثييّل. ]جمموعٌة من املؤلّفني، دراساٌت يف الكالم اجلديد، ص 14[

يُستنتج من تقريرات ديلل انلظم أّن انلظم القائم يف العالم ال يرجع إىل اعلَم 
املاّدة نفسه، بل يعود إىل يد القّوة والقدرة اليّت يطلق عليها اجلميع اسم "اهلل".

لا يمكن القول أّن هدف ديلل انلظم هو نقلنا من ســطح الطبيعة والعالم 
املاّدّي إىل ما وراءها، إنّه يوصلنا إىل العليم احلكيم، ويف ٰهذا املجال يقوم ٰهذا 

ادليلل بأداء وظيفته بشٍل فّعاٍل، ويف ٰهذا اإلطار جند القرآن الكريم يقول:

 
َ

َماِء َكيَْف ُرفَِعْت * َوإىِل  السَّ
َ

بِِل َكيَْف ُخِلَقْت * َوإىِل ِ
ْ

 اإل
َ

فَاَل َينُْظُروَن إِىل
َ
﴿أ

ٌر *  نَْت ُمَذكِّ
َ
َما أ ْر إِنَّ

رِْض َكيَْف ُسِطَحْت * فََذكِّ
َ ْ
 األ

َ
بَاِل َكيَْف نُِصبَْت * َوإىِل ِ

ْ
اجل

لَْسَت َعلَيِْهْم بُِمَسيِْطٍر ﴾ ]سورة الغاشية: اآلية 17 ـ 21[
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فاإلنســان إذا ما طالع موارد انلظم وتشّعبات اخللقة سيبلغ اعلم ما وراء 
املــاّدة مبارشًة، ويدرك أّن العنارص األساســّية للطبيعة املاّديّة أعجز من أن 

توِجد ٰهذا انلظام وٰهذا النسيج املتقن والرفيع.

ٰهــذا وقد تعّرض ديلل انلظــم إىل هّزاٍت عنيفٍة من قبل بعض الفالســفة 
 ،(*)(David Hume) الغربينّي، فاستشــل عليه لكٌّ من اإلجنلزيّي ديفيد هيوم
واألملايّن إيمانويل اكنط، وجون هاسبز، وسنحاول دراسة ذٰلك باتلحليل وانلقد.

إشكالّيات دليل النظم

 )2011 1918(  John Hospers  (**)إشال جون هاسربز

 مفهوم انلظم ليس جليًّا وواضًحا لّل البرش، فّل إنســاٍن ينزتع صورًة 
معّينًة عنه ختتلف عّما يستقيه إنساٌن آخر. فقد يرى أحدهم انلظم يف ظاهرٍة 
معّينٍة بينما ال يراه آخر فيها، بل ىلع العكس يشاهدها خالف ٰذلك. فلوحٌة 
فّنّيٌة معّينٌة قد تبدو لُمشــاهٍد معنّيٍ أنّها منّظمٌة بينما ال تتجّل آلخر كٰذلك. 

ّيات الفلسفّية، ص 305[
ٰ
]حممد رضايئ، اإلهل

ويّتضح اجلواب ىلع ٰهذا اإلشــاكل من خالل ما عرضناه سابًقا من أنواع 
، والغايّئ(. انلظم اثلالثة )انلظم اجلمايّل، والعيّلّ

أ . انلظم اجلمايّل: كنظم اللوحة الزيتّية أو الرتغيب يف وجود اهلل عن طريق 
انلجوم يف الليلة املقمرة.

ي عام 
يٌّ اســكتلندّي المولــد، ولــد عــام: 1711 للميالد، وتو�فّ (*) ديفيــد هيــوم: فيلســوٌف إنكلــ�يف

. ف ك�ي
ّ
1776 للميالد، وكان ُيعّد من أك�ب الفالسفة المشك

للتحليــل   
ٌ
و)مقّدمــة الفــّن(  )معــ�ف وحقيقــة  فاتــه: 

ّ
مؤل مــن   

ٌّ
أمريــكي  ٌّ وســياسي فيلســوٌف   (**)

.) ّ ي
الفلس�ف
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دراساٌت 

: اكتلقارن الزمايّن واملاكيّن بني األشياء املختلفة. ب . انلظم العيّلّ

 ـج. انلظــم الغايّئ: اكلاكئنات احلّية أو األشــياء اليّت تُرّكب فيما بينها من 
أجل نتيجٍة أو اغيٍة معّينٍة.

فادلّقة يف األقسام املختلفة للنظم تكشف من دون أدن شكٍّ أّن هناك موارد 
منه، تتاكتف فيها األجزاء فيما بينها بصورةٍ متناغمٍة ومتجانسٍة من أجل بلوغ 
اغيٍة معّينٍة، اكلاكئنات احلّية مثاًل. فمن دون شكٍّ أّن ٰهذه املوارد تفرق عن الصورة 

اليّت يراها ابلعض منّظمًة ومجيلًة بينما يراها ابلعض اآلخر مشوّشًة وقبيحًة.

أضف إىل ٰذلك أّن اكّفة اللوحات الفّنّية ليست مجيلًة عند ابلعض قبيحٌة 
عند ابلعض اآلخر، بل يه ىلع صنفني: صنٍف يتشاطر فيه اجلميع الرأي يف 
كونهــا منّظمًة، وصنٍف آخر خيتلفون فيما بينهم حوهلا، وقد تكون مصداقًا 
لالستفهام الســابق، وهنا يُطرح التســاؤل: أيمكن تعميم احلكم من أحد 

األصناف إىل ابلقّية؟ إّن ٰذلك ال يمكن أبًدا.

إشاالت هيوم ىلع ديلل انلظم:

يف كتاب )حماوراٌت يف ادلين الطبيّي((*) يورد هيوم العديد من اإلشاكالت ىلع 
   )John Leslie Mackie  (   (**)ديلل انلظم، أهّمها ما خلّصه انلاقد يَج. أل. مايك
ّيني( بقــول: أورد هيوم انتقاداته دليلل 

ٰ
)1917-1981( يف كتاب )معجزة اإلهل

انلظم مفّصلًة، وحنن نعرض هنا مخس نقاٍط أساسّيٍة من ٰهذه اإليرادات:

1. من اخلطإ تشــبيه اإلجنازات اإلنسانّية املنظّمة وتمثيلها مع املوجودات 
الطبيعّية؛ ألّن ٰهذا اتلمثيل ضعيٌف ونتيجته مبهمٌة.

ي برهان النظم 
ا �ف

ً
ك

ّ
، أحدهمــا ُيمّثــل ُمشــك ف اضّيــ�ي ف اف�ت ف شــخص�ي ــٌف عــ� شــكل حــواٍر بــ�ي

َّ
(*) مؤل

هان باسم كلثانتس. باسم فيلون، واآلخر يمّثل المدافع عن ٰهذا ال�ب
ي فلسفة الدين وفلسفة اللغة وفلسفة األخالق.

ًة �ف  قّدم إسهاماٍت كب�ي
ٌّ
اىلي (**) فيلسوٌف أس�ت
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2. هناك فرضّياٌت أخرى خمالفٌة تلفسري نظام العالم الطبيّي، فقد يكون 
العالم قد ظهر نتيجة اتلوادل احليــوايّن وانلباّت، وربما يكون العالم كلٍّ قد 
نتج عن يشٍء شــبيٍه باتلوادل واتلناسل، أو لعلّه نتيجة صداٍم بني أجزاٍء من 
طبيعتها احلركة ادلائمة، وقد يكون حصيلة كرثة موجودات ما فوق الطبيعة، 
أو ثمرة روح العالم، فيكون ٰهذا العالم املاّدّي بالنسبة إيله اكبلدن واجلسد.

 من خالل العلم اإلليّٰه، 
ّ

3. حــّت لو رأينا أّن انلظم اإلليّٰه ال يُفــّس إال
فيتوّجب االعرتاف بأّن العلم اإلليّٰه متشــّعٌب ومعّقٌد وتفسريه حيتاج بدوره 
إىل شــطٍر من نظام العالم. وإذا قلنا إّن انلظم يف العلم اإلليّٰه ذاتٌّ ويستغي 

عن اتلفسري، فلماذا ال نفرض أّن انلظم ذاتٌّ يف نفس العالم؟

ّية 
ٰ
4. مقولة الــرشور: فمن الصعوبة بماكٍن اســتخالص الصفات اإلهل

األخالقّية أو انلاظم اإلليّٰه من ٰهذا العالم املاّدّي.

5. ال يمكننا بتاتًا احلصول ىلع نتائج أخرى حول العالم احلايّل، أو تربتنا 
املســتقبلّية اليّت تفوق كثرًيا املعطيات والفرضّيــات اليّت جنّربها. ]جمموعٌة من 

املؤلّفني، دراساٌت يف الكالم اجلديد، ص 17[

ويمكن صياغة ٰهذه اإلشاكالت ىلع انلحو اتلايل:

1. هل التشبيه بني العالم الطبيّي واإلجنازات البرشّية اكٍف لالعتقاد بأنّه 
ّية اتلوحيديّة؟

ٰ
ويلد انلظرة اإلهل

2. إذا اكن الــرّد باإلجياب، فهناك فرضّياٌت بديلــٌة تُضّعف من تعضيد 
وإثبات وجود اهلل.

3. حّت لو ســلّمنا بالفرضّية اتلوحيديّة يف تفسري نظم العالم، فإّن العلم 
ي حيتاجه نظم العالم.

ّ
اإلليّٰه نفسه حيتاج إىل تفسرٍي باملقدار نفسه ال
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دراساٌت 

4. إذا سلّمنا بالرشوط اثلالثة السابقة، فكيف نفّس الصفات األخالقّية 
ّية مع وجود الرشور املنترشة عب العالم، أو ىلع األقّل يمزتج الرّش واخلري 

ٰ
اإلهل

يف ٰهذا العالم.

5. حّت لو قلنا بالرشائط األربعة الســابقة وســلّمنا بالردود اليّت قيلت 
فيها، فســنواجه معضلًة أخرى، ويه أّن ٰهذه الفرضّية ال يمكنها تفســري 
خصوصّيات العالم وحياتنا، مثاًل: اتلوّقعات حول الســري املستقبيّل للطبيعة 

وتلبية ادلاعء وسعادة املتديّنني واحلياة بعد املوت.

الرّد على انتقادات هيوم

1. يّديع هيوم أنّه ال يوجد شــبٌه وتماثٌل بــني اإلجنازات البرشّية واآلثار 
الطبيعّية حّت نســتنج أّن كون املصنواعت البرشّية قد تّم إجنازها ىلع أساس 

تفكرٍي مسبٍق، فاآلثار الطبيعّية قد ُخلقت ىلع أساس العلم والفكر.

فنحن عن طريــق اتلجربة أدركنــا أّن اإلجنــازات البرشّية يه نتيجة 
اتلصميــم والعلم، لٰكّننا لم جنّرب ٰذلك ىلع اآلثار الطبيعّية حّت نعلم كيف 

ّيات الفلسفّية، ص 308[
ٰ
جاءت. ]حممد رضايئ، اإلهل

بالرغم مــن أنّنا نعتقد أّن اإلجنازات البرشّيــة يف ديلل انلظم حتتاج إىل 
مهندٍس وناظــٍم، وأّن الاكئنات الطبيعّية يه كٰذلك، بيد أّن اخللفّية يف ٰهذا 
الشبه ليســت رصف اتلمثيل حّت يرد إشاكل هيوم، بل ادلاعمة احلقيقّية يف 
 معّينًا يلزم أن 

ً
ٰهذه املوارد يه الســنخّية بني العلّة واملعلول، يعي أّن معلوال

ينشــأ عن علٍّة خاّصٍة وليس عن أّي علٍّة اكنت، فال يمكن لشخٍص أيّمٍّ أو 
غري متخّصٍص أن خيّط كتابًا رياضيًّا معارًصا. إّن قاعدة السنخّية يه قاعدٌة 
عقلّيٌة ال يمكن إخضاعها للتجربة، وىلع ســبيل املثال يف مقدورنا االّداعء 
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حســب مبدإ العلّّية أّن املوجود الفقري الضعيف ال بّد أن يستند يف حتّققه إىل 
موجوٍد آخر، وٰهذه نتيجٌة عقلّيٌة ىلع أســاس مبدإ العلّة واملعلول، فالقاعدة 
ال ختضــع للتجربة، وال يمكن اخلدش يف حكمهــا اللّكّ، وإن اكن إخضاع 

مصداقها للتجربة مقدوًرا. 

وحنن عندما نقول إّن اإلجنازات البرشّية يه أحد مصاديق املعلول املنّظم، 
فبحكم قاعدة السنخّية؛ ألّن املعلول املنّظم يتوّجب أن يصدر عن علٍّة اعملٍة 
وحكيمــٍة. ونفس ٰهذه القاعدة صادقٌة وتري يف ما خيّص الطبيعة وظواهرها. 
فألّن املعلول منّظٌم يتوّجب طبًقا لقاعدة السنخّية أن يكون قد صدر عن علٍّة 
اعملٍة وحكيمٍة، فاإلجنازات البرشّية واملوجودات الطبيعّية يه مصاديق لقاعدة 

السنخّية، وأّما التشبيه واتلمثيل فليس هو أساس الشبه بينها.

تدر اإلشارة هنا إىل أّن هيوم تريّب املرشب؛ ولٰهذا ال يعتقد بالكثري من 
املبادئ العقلّية اليّت يؤمن بها املفّكرون العقلّيون، وٰهذه املســألة تعود إىل 
املباين واألســس املعرفّية، وال بّد من حبثها يف جماٍل غري ٰهذا، وحنن نستنتج 

أّن املدافعني عن ديلل انلظم لم يستخدموا جمّرد اتلمثيل. 

2. يقول هيوم إّن إجناز املصنواعت ىلع أســاس اتلصميم اإلنسايّن ليست 
بــالات أكرث معقويّلًة من إجياد املوجودات عن طريق اتلوادل، ويســأل ملاذا 
تقبلــون األّول وليس اثلاين نموذًجا خللق العالم؟ وحــّت لو قِبلنا بأّن العالم 
حيــيك انلظم، فما هو ادليلل ىلع أّن فرضّية كــون خالق العالم موجوًدا اعلًما 
ومصّمًمــا يه أكرث تبيًرا من فرضّية أّن العالم هــو نتيجة توادٍل جنيسٍّ بني 

اعملني آخرين هما بماكنة األب واألّم لٰهذا العالم.

يمكن القول يف جــواب هيوم: لعّل القول باخللقة أكرث قناعًة ومتانًة من 
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دراساٌت 

االعتقاد بتويلد النســل؛ ألّن تويلد النسل هو عبارٌة عن تكثري األفراد من 
نفس انلوع. فإذا تساءنلا عن رس امتالك األرنب لفرٍو يناسبه، فلعلّنا سمعنا 
اإلجابة يف أنّه قد ودل ألرنٍب آخر يتناســب معه بدنيًّا. غري أّن ٰهذا اجلواب ال 
يبــدو مقنًعا؛ ألّن القول بأنّه ذاتٌّ وطبييٌّ قــد ُخلق ىلع تلك احلال، حبيث 
يوّفر الفرو ل ما يناســبه ويرفع عنه حاجّياته، يف مقابل القول بأنّه قد وُجد 
بٰهذا الشــل ىلع أساس هندسة تصميم ناظٍم وحكيٍم؛ ال يستويان، فاألخري 

أكرث إقنااًع، وهو اإلجابة املناسبة والصائبة.

وُيقال اليشء نفسه عن الفرضّيات األخرى؛ ألّن القول بالصدفة واالتّفاق 
بني العنارص األّويّلة خيالف األسس العقلّية.

3. لو يبنّي نظم العالم ىلع أســاس العلم اإلليّٰه، فالهن اإلليّٰه هو أحد 
مصاديق انلظم أيًضا، وحيتاج إىل تفســرٍي بمقدار ما حيتاجه نظم العالم، ولو 
، فلماذا ال نقول ٰذلك حول نظم العالم؟! اّدعينا أّن انلظم يف العلم اإلليّٰه ذاتٌّ

يف الرّد ىلع ٰهذا االنتقاد يمكن القول:

بالرغم من أّن ٰهذا اتلفسري تتبعه معضالٌت، غري أّن ٰهذه املعضلة ليست 
كسابقتها، ولو أنّنا نرّد أّي تفسرٍي ألنّه يفرز مشكالٍت جديدًة فسنضع اكّفة 
العلوم جانبًا. أضف إىل ٰذلك أّن أصل اإلشاكل يف نفسه حمّل تأّمٍل، فقد ثبت 
يف حملّه أّن لّك صفٍة أو كماٍل يه إّمــا ممكنة الوجود وإّما واجبٌة. فاملوجودات 
بعبارٍة أخرى تنقسم إىل قسمني: فإّما واجبة الوجود ومستقلٌّة عن أّي موجوٍد 
آخر، وإّما أنّها ممكنة الوجود وتتعلّق يف وجودها بموجوٍد آخر. ولٍل من ٰهذين 
القســمني خصائص وممزّياٌت يتحّل بها. فلو أخذنا حبثنا احلايل ىلع ســبيل 
املثال، فإّن انلظم إذا أراد أن يكون ذاتيًّا ملوجوٍد يتحّل خبصائص معّينٍة حبيث 
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ال يمكن للعنارص املاّديّة لٰهذا العالم أن تّتصف بها - أي أن تكون اعملًة قادرًة 
حّيًة - فيتوّجب علينا ال حمالة القول إّن انلظم ليس ذاّت ٰهذا العالم؛ وعليه 

فانلظم ذاّت موجوٍد آخر ال تعرتيه خصوصّية املاّديّة.

ويمكــن اجلواب عليه بأّن نقول حّت لو اكن انلظم ذاتيًّا للعالم، فإّن ٰهذا 
ال يُبطل ادليلل؛ ألّن الاّت هو ما ال حيتاج إىل علٍّة يف ثبوته إىل ذي الاّت ال 
مطلًقا، فإّن وجود يشٍء منّظــٍم يمكن تصّوره ىلع حنوين: أن يكون قد وُجد 
ثّم نّظم، أو أن يكون قد وُجد منّظًما، فثبوت وجود انلظام يف العالم ومقتىض 
الســنخّية بني العلّة واملعلول ال يمكن معه أن نقــول إّن العالم وُجد ٰهكذا 
منّظًمــا بدون علٍّة، بل كون انلظام ذاتيًّا ل يقتيض أن يكون ل علٌّة أوجدته 

بٰهذا الشل من انلظام.

؛ ولا ال يمكن بواســطة ديلل انلظم أن  4. يقــول هيــوم: يف العالم رشٌّ
ننسب الصفات األخالقّية إىل انلاظم اإلليّٰه. 

يقال يف الرّد ىلع ٰهــذا االنتقاد: إنّنا نريد من خالل ديلل انلظم أن نُثبت 
العلم والشعور إىل ناظم ٰهذا العالم فقط، وأّما صفاته األخرى فنبهن عليها 
بواسطة طرٍق واستدالالٍت أخرى. ولو ذهبنا إىل أبعد من ٰذلك وقيل إّن وجود 
الرشور يف العالم يمنعنا عن نســبة العلم املطلــق - الال حمدود - إىل انلاظم 
: إّن هناك ســباًل عديدًة قد ُذكرت حلّل مسألة الرشور، 

ً
اإلليّٰه، لقلنا أّوال

كما أّن ٰذلك ال يُعرتف به ىلع أنّه إشــاكٌل ىلع براهني إثبات اهلل. ثّم إنّنا لسنا 
بصدد إثبات العلم املطلق هلل، بل نُثبت ٰهذا املقدار فحسب، وهو أّن انلاظم 
ي أوجده. ومن جهٍة أخرى لّك صفٍة كمايّلٍة ثبتت هلل، فيه 

ّ
حييــط بنظمه ال

بنحٍو حبيث يكون ٰذلك الكمال هلا غــري متناهٍ  مطلًقا - وٰهذا يقتيض ديلاًل 
آخر. فإثبات إطالق العلم ال يكون عن طريق ديلل انلظم.
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دراساٌت 

وبالرغم من وجود مســألة الرّش إىل جانب املوجودات احلّية والعالم، مع 
ٰذلك فإنّها ال تزال حتيك عن علٍم انلاظم وشعوره. ولعّل االستعانة باملثال اتلايل 
تقّرب إيلنا املسألة: لو شاهدنا كتابًا علميًّا دقيًقا يتضّمن عّدة فصوٍل قد ُخّط 
بعبقرّيٍة بالغٍة، غري أنّنا الحظنا بعض العبارات فيه غري مفهومٍة، فهل يا ترى 

سنغرّي رأينا يف أّن ٰهذا الكتاب قد خّطه مؤلٌّف بارٌع؟ هيهات!

 أّن ديلل انلظم يبىق 
ّ

فحّت لو أقررنــا فرًضا بوجود الرشور يف العالــم إال
حمافًظا ىلع وظيفته بشٍل جّيٍد يف املجموع.

5. تعــّرض هيوم يف انتقاده اخلامس إىل أّن ديلــل انلظم اعجٌز عن إثبات 
بعض انلتائج الكالمّية اكســترشاف مستقبل الطبيعة وسعادة انلاس ادلنيوّية 
واألخروّية، ومســألة احلياة بعد املوت، ويتوّجب القول يف الرّد ىلع ٰذلك: ٰهذا 
اإلشــاكل ناتٌج عن عدم االّطالع ىلع مقدار ما يمكن دليلل انلظم أن يثبته. 
فليلل انلظم وظيفٌة خاّصٌة يتعّهد بها، وقد أّداها بشٍل مناسٍب ىلع ما يظهر، 
وليــس عليه أن يوغل يف إثبات خصوصّيات احلياة بعد املوت، وملاذا ال يثبت 

ّيات الفلسفّية، 311[
ٰ
ٰهذه املسائل؟ يقال إنّه غري فّعاٍل. ]حممد رضايئ، اإلهل

تدر اإلشــارة إىل بعض إشاكيّلات هيوم األخرى غّض عنها يَج. أل. مايك 
الطرف، ونذكرها هنا بشٍل خمترٍص:

ليــس يف مقدورنا إثبات وحدة اهلل عن طريق ديلل انلظم؛ ألّن أقص ما 
يمكننــا بلوغه من خالل ٰهذا ادليلل هو أّن لّك مورٍد من انلظم يكون قد نتج 
عن فعايّلة ناظٍم ومصّمٍم اعلــٍم. ولا ال يمكن لٰهذا ادليلل أن يُثبت أّن اكفة 

.
ّ

املوارد يه فعل ناظٍم واحٍد ليس إال

للرّد ىلع ٰهذا اإلشاكل نقول إنّنا ال نبتيغ من ديلل انلظم أكرث من إثبات قدرة 
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ي خلقه. ويمكن إثبات وحدانّية 
ّ

وعلم انلاظم، انطالقًا من املوجود املنّظم ال
انلاظم من مســالك أخرى، فلو فرضنا أنّنا توّصلنــا يف إحدى املراتب إىل أّن 
هنــاك ناظمني ومصّممني كرًثا، فيف املرتبة اليّت تأت بعدها نثبت ٰهذه انلقطة 
ويه أّن كرثة انلاظمني يه بنفســها مصداٌق عن انلظم، وقد نشأت عن ناظم 
؛ وعليه ال يمكن اعتبار ٰهذا اإلشاكل نقًصا يف ديلل انلظم، كما أنّنا  نظٍم إليٰهٍّ

ال نتوّقع إثبات اكّفة خصائص انلاظم وحيثّياته من خالل ديلل انلظم.

 آخر بٰهذه الصورة: لو فرضنا أّن ٰهذا العالم هو نتاٌج 
ً

6. عرض هيوم إشاكال
اكمٌل وتامٌّ، فمن غري املعلوم أّن يف مقدورنا نسبة لّك فضائل ٰذلك انلتاج إىل 
، فلو أخذنا سفينًة كعّينٍة ودرسناها،  صانعه، وتكون ٰهذه النسبة صادقًة حبقٍّ
فإنّنا سنقّدر الفكر العبقرّي والعقل الوّقاد ملبدع ٰهذه اآليّلة املعّقدة واملفيدة 
 صناعة غريه، وأّن إجنازه ٰهذا 

ّ
والرائعة، بيد أنّنا إذا عرفنــا أنّه مياكنييكٌّ قل

اكن نتاج اختباراٍت واصالحاٍت وقياساٍت وتدقيقاٍت عميقٍة أجريت ل ىلع 
مّر العصور واألزمنة، إىل أن وصل إىل ما هو عليه، فهل ســنبىق ىلع احلكم 
نفســه أم أن شعورنا حنوه رساعن ما يتغرّي؟ لعّل ٰهذا انلظام املشاهد ايلوم هو 
من إفراز الكثري من العوالم اليّت خضعت إىل اتلطّور واالزدهار شــيئًا فشيئًا 
عب العصور واألزمنة الغابرة إىل أن أنتجــت ٰهذا العالم. وباتلايل من جيرؤ 
ىلع تبيني احلقيقة يف ٰهذه املسائل؟ ومن يمكنه أن حيدس بالفرضّية الراجحة 
من بني الكثري من االحتماالت واالقرتحات املوجودة ويكشف نلا عن معيار 

حدسه ٰهذا؟ 

وللرّد ىلع ٰهذا اإلشــاكل يمكن القــول إّن ادلور املنوط بديلل انلظم هو 
نيط به من دوٍر وأثبت ٰهذا 

ُ
إثبات قدرة ناظم ٰهذا العالم وعلمه، وقد قام بما أ

املقــدار كما يظهر من كالم هيوم. وأّما من أيــن العلم والويع لٰهذا انلاظم؟ 
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دراساٌت 

فٰهذه املســألة يتوّجب فصلها عن ديلل انلظم وحبثها يف حملٍّ آخر. وهل يليق 
اتلغرّي واتلبّدل بانلاظم اإلليّٰه أو ال؟ هل أّن الفقر وانلقص يسيان إىل ساحته 
أو ال؟ ال شّك أّن ٰهذه املســائل خارجٌة عن حمّل الزناع، وال بّد من دراستها 

يف موضٍع آخر.

لٰكن يمكننا أن نبنّي املســألة بصورٍة جمملٍة: يه أّن ناظم العالم - لكونه 
غري ماّديٍّ ومزّنًها عن اخلصائص املاّديّة - ال جيوز عليه اتلغرّي واتلبّدل، وإذ 
إنّــه فوق الزمان فال يصّح أن يتحّل بكمــاٍل حدث يف طول الزمان. ولو اكن 
ناقًصــا لاكن ممكنًا، وهو إذ ذاك يفتقر إىل واجب الوجود، وإن اكن ممكنًا اكن 
خملوقًــا ملوجوٍد أىلع وأفضل، فيكون ٰهذا األخــري هو انلاظم احلقييّق وليس 

املوجود انلاقص املتغرّي.

نظرّية التطّور الداروينّية ودليل النظم

تذهب نظرّية داروين(*)  إىل أّن هيالك الاكئنات احلّية املشــاَهدة ايلوم يه 
من إفراز عملّيٍة طبيعّيٍة حبتٍة نشأت عن موجوداٍت أبسط منها، وقد تضّمنت 

ٰهذه انلظرّية عند ظهورها عنرصين هاّمني هما:

1. الطفرة.

2. كرثة اتلوادل.

حتدث الطفرة حاملا يكون هناك اختالٌف بــني الوادَلين والودل، فينتقل 
ٰهــذا اتلغرّي عب األجيال الالحقة، فالطفــرة يه تغرّيٌ جييٌّ - يف اجلينات - 

التاريــــــخ  عالــم   )Charles Robert Darwin( )1809- 1882( دارويــن  روبــرت  تشــارلز   (*)
ي  ــ�ت

ّ
، وهــو مــن أشــهر علمــاء األحيــاء، مؤّســس نظرّيــة التطــّور ال ّ الشــه�ي ي

يطــا�ف ّ ال�ب ي والجيولــو�ب
تتحّدث عن أصل األنواع.
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يتمزّي باثلبات نواًع ما، ويمكن توضيح آيّلة عمل ٰهذه العوامل من خالل أحد 
املوارد املناسبة املذكورة، فلو عدنا إىل املايض الغابر وشاهدنا الساللة األوىل 
لفصيلة الــكالب، لوجدناها كالبًا أذناها متديّلٌة وليســت قائمًة، وعليه 
حنتمل أّن هناك طفــرًة قد حدثت، حبيث إّن أحد الكالب تغرّيت أذناه عن 
احلّد املألوف آنذاك واستقامت، وإذا سلّمنا بأّن الاكئنات تتاكثر بوتريٍة كبريٍة 
إن اكنت تعيش يف حميٍط مالئٍم، وتتســابق بشــّدٍة من أجل كسب الغذاء 
املتوّفــر واّدخاره، فإّن لّك فصيلٍة تكون أقوى من غريها يف توفري الغذاء، أو 
ال تتمّكن بقّية الاكئنات من اصطيادها واتلغلّب عليها، فستُكتب هلا فرصة 
انلجاة وابلقاء حّيًة، وباتلايل تنتقل خصوصّياته إىل الســالالت الالحقة من 
نوعه، وبٰهذا سنشاهد فيما يأت من الفصائل كالبًا أذناها قائمٌة تكون بديلًة 
عــن الكالب األخرى، وُيكتب هلا ابلقاء، وإذ إّن الطفرات ال تظهر بصورٍة 
دورّيٍة وإنّما حتدث يف فرتاٍت زمانّيٍة متباعدٍة، ولّما اكن بعضها مؤثًّرا ومفيًدا 
ألفراد انلوع، فســنصل إىل جمموعٍة من العوامــل الطبيعّية املحضة، ومن 
خالل فعايّلتها املختلفة حيدث اتلغرّي بكرثٍة يف العالم اليّح إىل أن يوصل إىل 

ّيات الفلسفّية، ص 314[
ٰ
اتلوازن املنشود. ]حممد رضايئ، اإلهل

ال يسع نظرّية داروين ٰهذه أن تعطينا تفسرًيا جليًّا عن وجود انلظام الغايّئ 
 يف العالــم، بل أقص ما يمكــن أن تمّدنا به هو آيّلــة حتّقق بعض الاكئنات 
)اكئناٍت حّية معّقدة ( عن بعٍض آخر ) اكئنات حّية بسيطة(، وال يمكنها أن 
تبدي وجهة نظٍر حول منشإ وأصل أبسط الاكئنات، وىلع ٰهذا األساس ليس 

يف مقدورها أن حتتّل ماكنة اتلفسري اتلوحيدّي.

أضف إىل ٰذلك: هل يف إماكن املوضواعت وانلظرّيات العلمّية حتديد رأٍي 
حول نتيجٍة فلسفّيٍة معّينٍة، أو أنّها أمام ٰذلك ستبىق ىلع احلياد؟
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إّن عجز العلماء رساعن ما ينكشف عند مواجهة ٰهذه املعضلة، فما بني 
أيديهم ليس سوى دراســة العالقة واتلأثري املتبادل بني ظاهرتني تربيّتني، 
أّما وراء ٰذلك فليــس يف مقدورهم الكالم عنه لكمًة واحدًة، وٰهذا جيري يف 

نظرّية داروين لو أخذناها كعّينٍة عن بقّية الظواهر.

حّت وإن ســلّمنا بصّحة ٰهذه انلظرّية - مــع أّن هناك قرائن وأدلًّة كثريًة 
عكس ٰهذه انلظرّيــة، وعلماء الطبيعة يف صدد رّدهــا - فأقص ما يمكن 
للعلماء قول نلا هو أنّهم شــاهدوا جمموعًة من الاكئنات احلّية املعّقدة ظهرت 
من اكئناٍت حّيٍة بســيطٍة، وال يذكرون أّن قوهلم ٰهذا هو اتلفســري واتلبير 

الوحيد للمسألة. 

ونلفرض أّن أحدهم اّدىع أّن ٰذلك هو اتلفســري الوحيد لظهور الاكئنات 
احلّية املعّقدة، أو أّن ٰهذه الفرضّية يه أجود االحتماالت ٰللك، فبٰهذا القول 
يكون قد أبــدى رأيًا خارج جمال ختّصصه فولج يف حقل الرؤى الفلســفّية 
وتعّدى نطاق العلوم اتلجربّية. وبعبارٍة أخرى، إنّه يعتقد أّن الصورة الفريدة 
 يف نطاق اتلجربة فحسب، من دون 

ّ
اليّت يمكن رســمها للعالم ال تتحّقق إال

ا اســتنتاج نتيجٍة  تدّخل عوامــل خارجّيٍة أخرى. يبدو أنّه من الصعب جدًّ
كٰهذه من نظرّية داروين، بل من أّي نظرّيٍة علمّيٍة اكنت.

فال قدرة نلظرّية داروين ىلع أن تمّدنا بتفســرٍي - إجيابيًّا اكن أم سلبيًّا - 
عــن جماٍل ليس بمجاهلا، وأّما جمرى اتلطّور وهل يفتقر إىل ناظٍم أو ال؟ فٰهذه 

مسألٌة أخرى ال بّد من فصلها تماًما عن ٰذلك.

بل حــّت وإن صّحت نظرّيــة داروين فٰذلك ال يعــي رّد نظرّية انلاظم 
اإلليّٰه؛ ألّن أتباع ٰهذا اتلّيار األخري إىل اآلن دليهم اعتقاٌد أّن انلاظم اإلليّٰه 
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أخذ يف حسبانه نماذج آنّيًة وقصرية املدى يف تصميمه، ويف إماكنهم القول إّن 
انلاظم اإلليّٰه قد انتخب تصميًما بعيد املدى خللق العالم فيه الاكئنات احلّية 
املعّقدة، وليس من الصائب أن يزول أصل احلاجة إىل انلاظم بمجّرد قرص أو 

طول املّدة الزمنّية.

فعل سبيل املثال لو أّن تصميًما ومرشواًع عمرانيًّا أو دائرة معارٍف كبى 
ُكتبت يف مّدٍة زمنّيٍة قصــريٍة حنكم بأنّه حيتاج إىل مهندٍس معماريٍّ وكتٍب، 
أّما إن طال به الزمان وكتبه يف مّدٍة أطول من املعتاد، فنقول إنّه يســتغي عن 
ٰذلــك. إّن ٰهذه األحاكم جمحفٌة ألّن قرص املــّدة الزمنّية وطوهلا ال يقف اعئًقا 

أمام أصل احلاجة إىل وجود انلاظم.

ولو ذهبنا إىل أبعد من ٰهذه انلظرّية، وقلنا بفرضّية الفيلســوف ايلونايّن 
أبيقوراس اليّت تذكر أّن علّة احلوادث والاكئنات املنّظمة يف ٰهذا العالم ليست 
شــيئًا عدا احلركت العمياء والعبثّية لــذلّرات املاّديّة الصلبة اليّت تتحّرك يف 
الفضاء، حيث حدثت بينها ارتطامــاٌت وتصادماٌت من دون أي ختصيص 
أو توجيٍه مســبٍق ما أفىض إىل تبلور مثل ٰهذه الظواهر املنتظمة؛ أو قلنا بأّي 

نظرّيٍة أخرى تشابهها.

 فرضّيًة، لٰكّنها احتماٌل ال يقبله 
ّ

لقلنا يف جوابها: نعم، إّن ٰهذه ليست إال
أّي عقٍل سليٍم؛ إذ ليس تفســري الظواهر وتوجيهها جمّرد اإلدالء بفرضّياٍت 
فقط، حّت وإن اكنت هّشــًة وال أســاس هلا، بل ال بّد أن تتحّل بيشٍء من 

املعقويّلة والقّوة ىلع األقّل.

إّن أجود فرضّيٍة يمكن اســتنتاجها تلفسري نظم العالم يه فرضّية احلاجة 
إىل ناظٍم إليٰهٍّ أوجده بيد اإلبداع ىلع ٰهذا انلحو.
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إشكالت كانط على دليل النظم
أورد اكنــط يف كتابه )نقد العقل انلظرّي((*) ثالثة إشــاكالٍت ىلع ديلل 

انلظم، ويه عبارٌة عّما ييل:

أ . ال يســع ديلل انلظم ســوى إثبات إماكن صورة العالم وحدوثه وليس 
ماّدته؛ إذ يتوّجب إلثبات إماكن ٰهذه األخرية أن يبهن ىلع أّن تمام أشــياء 
العالــم اعجزٌة وقارصٌة عــن إجياد ٰهذا انلظم واتلجانــس، أو أن يثبت أنّها 
معلولٌة لعلٍّة أىلع بلحاظ اجلوهر. وهو ما يقتيض ديلاًل آخر غري ٰهذا ادليلل، 

أي احلاجة إىل ديلل معرفة العالم.

ب . أقص ما يمكن دليلل انلظــم أن يثبته هو وجود معمار العالم وليس 
خالقه، فهو نتيجة استعداد املواّد ابلنائّية اليّت أمكنته من منح صورة العالم، 
يف حني أنّنا نوّد أن نثبت موجوًدا قائًما بذاته، وإذا أردنا إثبات ماّدة العالم فال 
مناص من اللجوء إىل استدالٍل استعاليئٍّ - مبدإ العلّة - وهو ما أردنا اجتنابه 

يف ٰهذا ادليلل.

 ـج. أّن تارب اإلنســان حمدودٌة، وعليه فإّن منتىه مــا يقودنا إيله ٰهذا 
ادليلل هو أّن اهلل مصّور ٰهذا العالم، دليــه عقٌل وّقاٌد، وليس عقاًل مطلًقا 

غري متناهٍ )سنخّية العلّة واملعلول(. ]إيمانويل اكنط، نقد العقل املحض، ص 189[

مناقشة إشكالت كانط 

إّن العقبــة اليّت لم يتمّكــن اكنط من ختّطيها يه اعتقــاده أّن باإلماكن 
ّية من خالل ديلل انلظم، يف حني أنّنا نتوّقع 

ٰ
االستدالل ىلع لّك الصفات اإلهل

نتيجــًة معّينًة من لّك ديلــٍل، فمن خالل أحد االســتدالالت ننتظر إثبات 
اخلالقّيــة، وعن ديلٍل آخر نقيمه نتوّقع إثبات إطــالق العلم اإلليّٰه، أّما ما 

(*) أو (نقد العقل المحض) كما يحلو للبعض ترجمته.
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نتوّقعه من ديلل انلظم فليس ســوى إثبات أّن أصل العالم ومبدأه ذو شعوٍر 
وعلٍم، ال أنّه ماّدٌة عمياء اعريٌة عن العلم واحلكمة، فإنّها ليســت قادرًة عن 

حتقيق ٰهذا انلظم األّخاذ وٰهذه اتلعقيدات العجيبة.

إذن ال نبتيغ من ٰهذا ادليلل أن ندلّل ىلع العقل واحلكمة املطلقة هلل حّت 
يقول قائــٌل إّن ٰهذا ادليلل اعجٌز عن إثبات ٰذلــك؛ ألّن إطالق العلم حبٌث 
آخــر يقتيض ديلاًل غري ٰهذا، واغية ديلل انلظــم أن يقودنا إىل خارج حدود 

الطبيعة، ولعلّه يف أداء ٰهذا ادلور متنٌي وحمكٌم وال يستعني بأّي ديلٍل آخر.

نتيجة البحث

نستخلص أّن االعرتاضات املذكورة خارجٌة عن حمّل الزناع، وما اكن هلا 
أن خترج من يّط العدم لو أّن حدود ديلل انلظم وقدرته قد اتّضحت بصورٍة 

جلّيٍة وشّفافٍة.

وعليه يمكننا االنتقال عــب ديلل انلظم وتعقيدات اعلم اخللقة إىل علم 
املبدإ وشــعوره، ونقول إّن وراء اعلم املاّدة ناظًمــا حكيًما واعلًما يدبّر انلظم 

املوجود يف اإلنسان والعالم، وحنن خاضعون أمامه.

إّن طبيعة انلظم وماهّيته يف األشياء اليّت نراها تعكس صورة فاعٍل شاعٍر 
وخالٍق اعقٍل، وٰهــذا هو ما جيعل العقل يذعن بوجود مثل ٰهذا اخلالق، ومن 
دون االتلفــات إىل ماهّية انلظم وأقســامه واغيته وخصائــص برهانه، فإّن 
الغموض واإلبهام سيكتنفه، مّما سيثري اإلشاكالت اليّت تّمت مناقشتها آنًفا. 
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الخالصة

موضوع ٰهذه املقالة هو دراســة تقرير احلكيم ابن رشــٍد لبهان اإلماكن 
والوجوب، وهــو تقرير ُصّنف من قِبل بعض احلكماء ضمن تقريرات برهان 
اإلماكن والوجوب، مع إغفاهلم نقد ابن رشٍد تلقرير ابن سينا للبهان، وأّما 
ابلاحثون يف فلسفة ابن رشٍد، فهم يصنَّفونه ضمن انلاقدين لبهان اإلماكن؛ 

وٰذلك نلقده تقرير ابن سينا، مع إغفاهلم تقريره للبهان. 

واملســألة الغامضة يه كيفّية اجلمع بني ٰهذيــن األمرين؛ خصوًصا مع 
مالحظة أّن بعض إشاكالته ىلع تقرير ابن سينا للبهان يه انتقاداٌت غريبٌة 

ي قســم الفلســفة اإلســالمية، جامعــة 
(*) الدكتــور إبراهيــم الموســوي، العــراق، مــدرس �ف

aboyosif2003@gmail.com .ي كربالء
وارث األنبياء �ف

السّيد إبراهيم الموسوي

قراءٌة جديدٌة لبرهان اإلمكان والوجوب 

عند ابن رشدق



عن طريقة احلكماء ومبانيهم.

وهــدف ٰهذه املقالة إعطاء قراءٍة جديدٍة تلقرير ابن رشــٍد للبهان، يه 
قراءٌة جامعــٌة بني نقده وبني تقريره اخلاّص ل، ومّمــا يرتتّب عليها إدراج 
برهانــه ضمن برهان املتلكّمني املعروف ببهان إمــاكن الصفات، ال برهان 
احلكماء، وفتح آفاق حتقيقاٍت جديدٍة يف فهم مجلٍة من الباهني املشــابهة ل 
يف الفلســفة الغربّية أمثال برهان توما األكويّي وغريه، ويه قراءٌة استندنا 

فيها دلراسة مجلٍة من القرائن واألحباث األخرى يف فلسفة ابن رشٍد. 

ّيات الطبيعّية، برهان اإلمان والوجوب، إمان الصفات، 
ٰ
املفردات ادلاليّلة: اإلل

ابن رشد.

تمهيد

 ادلراســات اتلحقيقّية نلصوص الفالسفة القدایم ليست دراساٍت تمّثل 
جانبًا من الرتف الفكرّي أو جمّرد قراءٍة الســرتجاع الرتاث وإاعدة صيااغته، 
وإنّما يه قراءٌة ألســس األفاكر احلارضة للفلســفة، فتاريخ الفلسفة تاريٌخ 
، وليس حلقاٍت منفصلًة عن بعضها أو منضّمًة، فاحلارض  ســّياٌل مســتمرٌّ
مولوٌد من فكٍر ســابٍق ومرتبٍط به، فيكون حتقيق السابق اكشًفا عن الكثري 
مــن أرسار احلارض؛ وموّضًحا ل، مّما ينتج أّن الفصل بينهما هو قطع الوجود 
الواحد عن بعضه، وينتيه حتًما جلملٍة من األخطاء، ســواٌء يف نسبة الفكر 
وتارخيــه، أم يف فهمه وقراءته ادلقيقة، ويه آثــاٌر يلحظها املتتّبع ادلقيق يف 
دراساتنا الفلسفّية؛ لعدم االهتمام الوايف والاكيف يف ٰهذه ادلراسات اتلارخيّية.

ين سطع نورهم 
ّ

والفيلسوف اإلساليّم ابن رشٍد واحٌد من رموز الفلسفة ال
يف القرون السابقة، وخصوًصا يف القرون الوسطى، ومع ٰذلك فإّن ابلعض من 
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أفاكره ال زال ينتابها الغموض، ومنها تقريره لبهان اإلماكن والوجوب، فإّن 
أغلبّية ابلاحثني عّدوا ابن رشٍد من مجلة ناقدين البهان فقط؛ وٰذلك نلقده 
ل يف بعض املواضع، وابلعض اآلخر عــّدوه من مقّرري البهان فقط؛ ٰذلك 
تلقريره ل، مع أّن ابن رشــٍد مجع بني األمرين؛ مّما اقتىض رضورة اجلمع يف 
فهم تقريره ونقده، ويه اجلهة اليّت كشــفتها ٰهذه املقالة بوضوٍح، مســلّطًة 
الضوء ىلع مجلٍة من املســائل املهّمة يف فهــم برهان اإلماكن والوجوب، عند 

احلكماء واملتلكّمني والفوارق بينهم. 

مسألة إثبات وجود الله في فلسفة ابن رشٍد

من أهّم املسائل اليّت شغلت أذهان احلكماء عموًما والفلسفة اإلسالمّية 
باخلصوص، يه كيفّية إثبات وجود املبدإ، ويه مسألٌة ال يمكن أن نؤّرخ هلا 
زمانًا، فإّن تارخيها هو تاريخ الفكر الفلسيّف؛ ألّن قضّية وجود مبدإ الكون 
وعلّته األوىل ليســت قضّيًة عرضّيًة يف الفكر الفلســيّف، وإنّما يه مسألٌة 
ذاتّيٌة عّدها بعض احلكماء روح الفلســفة وتمام موضوعها ]الكندّي، رســائل 
الكندّي الفلسفّية، ص 30[، وعّدها ابلعض اآلخر واحدًة من أهّم مسائلها وأكب 

ّيات من كتاب الشفاء، 
ٰ
ّيات(، ص 4؛ الرايّق، رشح اإلهل

ٰ
 اغياتها. ]ابن ســينا، الشــفاء )اإلهل

ج 1، ص 9؛ الطباطبايّئ، بداية احلكمة، ص 7[ 

وللفكر الفلســيّف اإلساليّم يف ٰهذا املجال القســم األوفر واألعظم من 
بني الفلسفات األخرى، مّما يرجع رّسه للين اإلساليّم، واتلأكيد املحورّي 
فيه ملسألة اتلوحيد ومعرفة اهلل؛ مّما أعطى تسابًقا بني الفالسفة واملتلكّمني 
يف الوصول ألحســن الطرق وأيقنها وأخرصها، وهو تسابٌق انتىه إىل عرض 

جمموعٍة من أهّم الباهني يف ٰذلك.
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ومــن مجلة ما عرضه احلكيم ابن رشــٍد يف ٰهذا الســباق ثالثة براهني، 
برهان العناية، وبرهان االخرتاع، وبرهان اإلماكن والوجوب، ويه براهني 
تعتمد ىلع اتلأّمل العقيّل يف املوجودات اخلارجّية وحاالتها وصفاتها، من قبيل 
وجود العناية الواضحة يف خلقها وإحاكمها وبديع الصنع فيها، وانســجامها 
ادلقيق مع أرشف املوجودات وهو اإلنســان، وهو برهاٌن استقاه احلكيم من 
رَْض ِمَهاًدا 

َ ْ
َْعِل األ

َ
لَْم جن

َ
الكثري من آيات القرآن الكريــم، مثل قول تعاىل: ﴿أ

نَا اللَّيَْل 
ْ
نَا نَْوَمُكْم ُســبَاتًا * وََجَعل

ْ
ْزَواًجا * وََجَعل

َ
ْوتَاًدا  وََخلَْقنَاُكْم أ

َ
بَــاَل أ ِ

ْ
* َواجل

اًجا  نَا رِسَ
ْ
نَا انلََّهاَر َمَعاًشــا * َوَبنَيْنَا فَْوقَُكْم َسبًْعا ِشَداًدا * وََجَعل

ْ
 بِلَاًســا * وََجَعل

ُْخِرَج بِِه َحبًّا َوَنبَاتًا * وََجنَّاٍت  َّاًجا * نلِّ
َ

اِت َماًء ث ُمْعــرِصَ
ْ
َا ِمَن ال

ْ
نَزنل

َ
اًجا * َوأ َوهَّ

َفافًا﴾ ]سورة انلبإ: 6-16[. وٰهذه العناية مّما يدّل ىلع رضورة وجود املبدإ تعاىل؛ 
ْ
ل
َ
أ

ألّن احلدوث االتّفايّق لٰهذه العناية مّما يرفضه العقل السليم طبًقا ملبدإ العلّّية 
 إن أمكن فرًضا يف صورٍة جزئّيٍة يف خصوص 

ّ
الفطرّي يف حياة اإلنســان، وإال

بعض املوجودات، فهو ال يتّم ىلع جمموعة املوجودات تماًما، وتلّم انقطاعه يف 
فرتٍة زمنّيٍة وجزيٍة، وعدم استدامته، طبًقا ملبدإ أّن االتّفاق ال يدوم وال يكون 

أكرثيًّا، فتكون استدامته شاهد عناية املبدإ - تعاىل - وقصده وإرادته. 

أو برهــان االخرتاع، وهو برهــاٌن ينطلق من اإلبداع اإلليّٰه نفســه، 
واخرتاع احلياة يف املوجودات املاّديّة وغريها بعد ما لم تكن شــيئًا، مّما يدّل 
يَنُْظِر ااِلنَْسُن ِممَّ 

ْ
ىلع رضورة وجود املبدع واملخرتع هلا، مثل قول تعاىل: ﴿فَل

فَاَل يَنُظُروَن 
َ
ُخِلَق * ُخِلَق ِمن َمآٍء َدافٍِق﴾ ]سورة الطارق: 5 و6[، وقول تعاىل: ﴿ أ

بَاِل َكيَْف نُِصبَْت  ِ
ْ
 اجل

َ
َماِء َكيَْف ُرفَِعْت * َوإىِل  السَّ

َ
بِِل َكيَْف ُخِلَقْت * َوإىِل ِ

ْ
 اإل

َ
إِىل

رِْض َكيَْف ُسِطَحْت﴾ ] سورة الغاشية: 17 ـ 20[. ]ظ: ابن رشٍد، الكشف عن 
َ ْ
 األ

َ
* َوإىِل

مناهج األدلّة يف عقائد امللّة، ص 118 ـ 120[ 
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برهان اإلمكان والوجوب في فلسفة ابن رشد

ذكر ابن رشٍد ٰهذا البهان يف كتٍب متعّددٍة، منها: كتاب تهافت اتلهافت، 
وقد أسهب ابلحث فيه حول البهان وفروعه، ومنها: كتاب )الكشف عن 

مناهج األدلّة يف عقائد امللّة(. 

قال ابن رشــٍد: »املوجودات املمكنة ال بّد هلا من علٍل تتقّدم عليها، فإن 
اكنت العلل ممكنًة، لزم أن يكون هلــا علٌل ومّر األمر إىل غري انلهاية، وإن 
مــّر األمر إىل غري انلهاية لم يكن هنالك علٌّة، فلزم وجود املمكن بال علٍّة، 
وٰذلك مســتحيٌل، فال بّد أن ينتيه األمر إىل علٍّة رضورّيٍة، فإذا انتىه األمر 
إىل علٍّة رضورّيٍة لم ختل ٰهذه العلّة الرضورّية أن تكون بسبٍب أو بغري سبٍب، 
فإن اكنت بســبٍب، ُسئل أيًضا يف ٰذلك السبب، فإّما أن تمّر األسباب إىل غري 
انلهاية، فيلزم أن يوجد بغري ســبٍب ما وضع أنّه موجود بسبٍب، وٰذلك حماٌل، 
فال بّد أن ينتيه األمر إىل ســبٍب رضوريٍّ بال ســبٍب، أي بنفسه، وٰهذا هو 

واجب الوجود رضورًة« ]ابن رشٍد، تهافت اتلهافت، ص 317[.

تقرير البرهان

يرتكــز ٰهذا ابليان، كما هو واضٌح، ىلع عــّدة مقّدماٍت: 1ـ  املوجودات 
املمكنــة ال بّد هلا من علٍل تتقّدم عليهــا. 2ـ  أّن العلل إذا اكنت موجوداٍت 
ممكنــًة فقط يلزم التسلســل ال إىل نهاية. 3 ـ بطالن التسلســل يف العلل 
املمكنة، ورضورة االنتهاء إىل العلّة الرضورّية. 4 ـ العلّة الرضورّية تنقســم 
إىل قســمني: رضورّيٍة بسبٍب، وبغري ســبٍب. 5ـ  بطالن التسلسل يف العلل 
الرضورّية بســبٍب. 6 ـ ال بّد من وجود علٍّة رضورّيٍة بال سبٍب، ويه واجب 

الوجود رضورًة.

انلقطــة املهّمة يف ٰهذا البهان يه: اتلفريق بــني املمكن وبني الرضورّي 
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بالغري، وتطبيق التسلسل عليهما مًعا، مع أّن املسلَّم به يف الفلسفة اإلسالمّية 
أّن املمكن بالات ال خيتلف عن الواجب بالغري؛ ٰذلك ألّن اإلماكن ناظٌر لسلب 
رضورة الوجود والعدم عن الات )اإلماكن الاّت( حســب أصالة املاهّية، أو 
كون الوجود يقبل أن خيلفه العدم، أو كون الوجود ضعيًفا )اإلماكن الفقرّي( 
طبق أصالــة الوجود، والوجوب بالغري ناظٌر لكون وجود اليشء ليس من ذاته 
بل من العلّة، فهما يشٌء واحٌد ذاتًــا واالختالف يف احليثّية، وحينئٍذ كيف 

يمكن اتلفريق بينهما يف البهان، وتطبيق التسلسل عليهما مًعا؟ 

وٰهذا )اتلفريق( ينعكس ىلع توضيح املراد من اإلماكن، واملوجودات املمكنة، 
فهل يراد منه املعىن املتداول لإلماكن يف فلسفتنا املعارصة أو معىًن آخر؟

والوجه ابلدايّئ يف حّل ٰهذه املسألة تعليل ٰذلك بالتسامح وعدم ادلّقة، وهو 
يشٌء واضٌح خصوًصــا إذا الحظنا أّن الباهني يراد فيها اتلوضيح للغري ورفع 

لّك الشقوق املحتملة.

ولٰكــن عند مالحظة مجلٍة من املســائل والقرائن ســوف يتبنّي أّن ٰهذا 
اتلعليل غري تامٍّ؛ وأّن التسلســل مطروٌح يف لكيهما مًعا، وهو طرٌح دالٌّ ىلع 

إرادة برهاٍن آخر.

وتوضيح ٰهذا اتلقرير يستديع الوقوف ىلع مجلٍة من املسائل واملقّدمات؛ 
حــّت تّتضح حقيقة ٰهــذا البهان، خصوًصا مع مالحظة نقده وإشــاكالته 

لبهان اإلماكن عند ابن سينا.

مجع احلكيم ابن رشــٍد بني أمريــن: األّول: اتلقرير الســابق للبهان، 
واثلاين: نقد تقرير ابن ســينا، ويه انتقاداٌت غريبــٌة عن طريقة احلكماء 
ومبانيهم تماًما كما ستأت اإلشارة هلا؛ ٰللك ال يصّح حباٍل من األحوال إغفال 
تقريره، وتصنيفه ضمن انلاقدين للبهان فقط، وهو األمر املالَحظ بوضوٍح 
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يف مراجعة لكمات ابلاحثني ]ماجد فخري، ابن رشــٍد فيلسوف قرطبة، ص 81؛ اعطٌف 
العرايّق، ثورة العقل يف الفلسفة العربّية، ص 113[، وال يمكن إغفال نقده البن سينا، 

وتصنيفه من املقّررين ل فقط، كما هو املالحظ يف أوســاط بعض احلكماء 
وبيانهم لبهانه وتقريره ]جوادي آميل، تبيني براهــني إثبات وجود خدا، ص 153[، بل 
إّن ابن رشٍد هو مقّرٌر وناقٌد، ومالحظة ٰهذين مًعا تقتيض رضورة فهم برهانه 

 فال يمكن فهمه تماًما، كما وقع فيها الطرفان. 
ّ

ضمن املسارين مًعا، وإال

أّواًل: لمحاٌت عن برهان اإلمكان والوجوب

1 ـ البداية التاريخّية لبرهان اإلمكان والوجوب عند الحكماء

برهان اإلماكن والوجوب أحد الباهني املعروفة يف الفلســفة والكالم، 
وهو ذو تاريٍخ عريٍق يف لكتا الفلســفتني )اإلســالمّية والغربّية(، ويعّد من 
الباهــني العقلّية املحضة يف مقابل الباهني الطبيعّية وغريها، وقد اُختلف 
فيه من جهة بداية نشوئه وإبداعه، وطريقة انتقال للفلسفة الغربّية؛ ألّن من 
املســلَّم به بني ابلاحثني واملؤرّخني أّن بداية والدته يه الفلسفة اإلسالمّية، 
وإنّما حصل االختــالف يف كونه من إبدااعت ابن ســينا أو ال؟ وهو الرأي 
املعروف يف األوساط احلوزوّية ]جوادي آميل، تبيني براهني إثبات وجود خدا، ص 153؛ 
حســن زاده آميل، نصوص احلكم بر فصوص احلكم، ص 95؛ حممد حســني زاده ، فلســفهی 

ديــن، ص 192؛ غالم رضا فيايض، نهاية احلكمة، ج 4، ص 1051[ أو من إبدااعت املعلّم 

اثلاين الفارايّب، وهو ما عليه الكثري من املؤرّخني، واخلالف اآلخر هو كيفّية 
انتقال للفلســفة الغربّية يف القرون الوسطى، وهو خالٌف يف رأيني، األّول: 
انتقال البهان عن طريق ترمجة آثار ابن سينا. ]ميخائيل ضومط، توما األكويّي، ص 
31؛ عبد الرحٰن بدوي، املوسوعة الفلسفّية، ج 1، ص 428 - 430؛ أميل برهية، تاريخ فلسفه، 

ص 220؛ حممد حسني زاده، فلسفهی دين، ص 305[
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والرأي اثلاين: انتقال عن طريق فلسفة ابن رشٍد. ]جوادي آميل، تبيني براهني 
إثبات وجود خدا، ص 153؛ حممد لطيف مجعة، ابن رشــٍد تارخيه وفلســفته، ص 118؛ ملكيان، 

تاريخ فلسفة غرب، ج 2، ص 102؛ حممد سعيدي مهر، فلسفهی دين، ص 239[

واتلتّبع اتلارييّخ لبهــان اإلماكن يثبت أّن ٰهــذا البهان من إبدااعت 
الفارايّب، قد طرحــه يف كثرٍي من كتبه، من خالل عــّدة تقارير ل، ورتّب 
ّيات، ويف بعض كتبه أشار 

ٰ
عليه مجلًة من املســائل الفلســفّية يف حبث اإلهل

إيله إشارًة كما يف )اتلعليقات( ]الفارايّب، اتلعليقات، ص 376[، ويف بعضها أشار 
ملقّدماته ونتاجئه كما يف كتاب )عيون املســائل( ]عبد الرحٰن بدوي، املوســوعة 
الفلسفّية، ج 2، ص 102؛ حممد اعطف العرايّق، ثورة العقل يف الفلسفة العربّية، ص 95؛ حممد 

اعبد اجلابرّي، بنية العقل العريّب، ص 450 ـ 457[، ويف كتاٍب ثالٍث اســتویف ابلحث 

فيه بصورٍة مفّصلٍة ملقّدماته وفروعه، كما يف كتابه )رســالة زينون الكبري( 
]عبد الرحٰن بدوي، املوســوعة الفلســفّية، ج 2، ص 102؛ إبراهيم العات، اإلنسان يف فلسفة 

الفارايّب، ص 62[، ويف كتابه )الفصوص( طرح تقريًرا وشكاًل آخر للبهان غري 

ما طرحه يف كتبه السابقة، شبيًها بما يُطرح عند املتأّخرين من تقرير برهان 
الصديقني. ]الفارايّب، فصوص احلكم، ص 62[

إّن السبب األســايّس يف النسبة اخلاطئة للبهان البن سينا، هو ما أرشنا 
إيله من ضعف ادلراســات اتلارخيّية يف األوساط العلمّية، وإن اكن ابن سينا 
ذا حظٍّ وافٍر يف تطّور البهان من خالل إضافة تقريراٍت جديدٍة ل، وال يُنكر 
فضله، ولٰكّن مجلًة من تقريرات الشــيخ الرئيس قد جاءت بصورٍة مشابهٍة 
بليان الفارايّب ]ابن ســينا، اإلشــارات واتلنبيهات، ج 3، ص 18 - 20[ كما هو األمر يف 

مسائل فلسفّيٍة أخرى؛ مّما يُعطي تأثّره الواضح بالفارايّب.
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2 ـ صورٌة إجمالّيٌة عن بعض تقريرات برهان الحكماء 

لبهــان احلكماء تقريــراٌت خمتلفٌة ومتعــّددٌة خصوًصا يف الفلســفة 
اإلسالمّية، ونكتيف باإلشارة إىل بعٍض منها تاركني اتلفصيل يف بيانـها.

من تقريرات البهان املشــهورة، وهو ما يُنسب اعدًة يف لكمات الفالسفة 
ي يُعتمد فيه مبارشًة ىلع 

ّ
والكتب الكالمّية إىل ابن ســينا، وهو اتلقريــر ال

تقسيم املـوجود إىل الواجب واملمكن فيقال: إّن املوجود ال خيلو من أحد ٰهذين 
القســمني، إّما يدركه العقل بنحو أّن ذاته تكيف يف وجوده وال حيتاج إىل علٍّة 
يف وجوده وهو الواجب، وإّما أّن ذاته ال تكيف يف وجوده وحيتاج إىل الغري، وأّن 
ٰذلك الغري إّما واجٌب وإّما ممكٌن، فإن اكن واجبًا فهو املطلوب، وإن اكن ممكنًا 
فإّمــا أن ينتيه إىل الواجب وينتج املطلوب، وإّمــا أن ال ينتيه إىل الواجب، 
وحينئٍذ يلزم إّما التسلســل أو ادلور، وكالهما باطٌل؛ إذن يلزم االنتهاء إىل 
الواجب، وهو العلّة للموجوادت املمكنة. ]ابن ســينا، اإلشــارات واتلنبيهات، ج 3، 

ص18 - 20؛ مصباح يزدي، املنهج اجلديد يف تعليم الفلسفة، ج 2، ص 393 و394[

ي يرّكز ىلع قاعــدة أّن املمكن ما لم 
ّ

ومن تقريراتــه األخرى اتلقرير ال
، ولّك وجوٍب غرييٍّ فهو معلوٌل لعلٍّة،  جيب لم يوجد، وأّن ٰهذا الوجوب غرييٌّ
ومع حلاظ بطالن التسلسل وادلور، يثبت رضورة االنتهاء إىل واجب وجوٍد 
رضورته ذاتّيٌة ونابعٌة من ذاته نفســها. ]الطباطبايئ، بداية احلكمة، ص156؛ مصباح 

يزدي، املنهج اجلديد يف تعليم الفلسفة، ج 2، ص 391[

وبعض تقريراته ســعت إىل االســتغناء عن مقّدميت بطالن التسلســل 
وادلور، وهو ابلناء ىلع اســتحالة اإلجياد من املوجــود املمكن، وأّن الفعل 
املســتطاع ل هو الرتكيــب والصنع ال اإلجياد من العــدم، فٰهذه املوجودات 
املمكنة ال يمكن تعليل وجودها بالعلّة املمكنة حّت تنتيه إىل التسلســل أو 

ادلور؛ فيلزم االنتهاء إىل الواجب وهو العلّة لّل ممكٍن.
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ومن تقريراته االعتماد ىلع إثبات إماكن لّك العالم، وأّن مجلة املوجودات 
املتسلســلة يه موجوٌد ممكٌن، وحينئٍذ علّتها ال بد أن تكون خارجًة عنها، 
وحيّتم كونه الواجب؛ ألّن لّك ممكٍن مفروٍض فهو داخٌل يف السلسلة نفسها. 

ني، احلكمة املتعايلة، ج 6، ص 30[
ّ
]صدر املتأهل

3 ـ برهان اإلمكان والوجوب عند متقّدمي المتكّلمين

املشهور واملعروف يف األوســاط العلمّية أّن برهان املتلكّمني هو برهان 
احلــدوث، يف قبال برهان احلكماء وهو اإلمــاكن؛ وٰذلك يرجع إىل بلحث 
املعروف يف األحباث الفلســفّية عــن مناط العلّّيــة، فاملتلكّمون اختاروا 
احلدوث مناًطا للحاجــة، فأصحبت براهينهم دائرًة مــداره، واملراد منه 
أّن عملّيــة انتقال اليشء من الوجود إىل العــدم أو العكس حتتاج للعلّة، 
واحلكماء اختاروا اإلماكن، واملراد منه أّن الوجود الفقرّي لليشء، أو خلّوه 
يف ذاته من الوجود والعدم هو سبب حاجته للعلّة؛ ٰللك أصبحت براهينهم 
دائرًة مداره. ]الطباطبــايئ، بداية احلكمة، ص 52؛ مصباح يزدي، املنهج اجلديد يف تعليم 

الفلسفة، ج 2، ص 26 و27[

أّما احلديث عن برهاٍن خمصوٍص للمتلكّمني بعنوان برهان اإلماكن والوجوب، 
فهو مّما لم يرُش إيله الكثري من احلكماء املتأّخرين واملعارصين؛ ولعّل رّس ذٰلك 

اعئٌد إىل ضعف برهانهم يف األوساط احلكمّية، وهجرانه كما سوف يتبنّي. 

ولٰكن عنــد املطالعة والرجوع إىل ابلحث اتلارييّخ وكمات الفالســفة 
واملتلكّمني القدایم، وخصوًصا الفخر الرازّي نظفر ببهاٍن للمتلكّمني، شبيٍه 
من جهة مقّدماته وتسميته ببهان احلكماء، وهو ما أطلق عليه الفخر الرازّي 
يف أكــرث كتبه )برهان إماكن الصفات واألعــراض( يف قبال برهان احلكماء 
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وسّماه إماكن الوات؛ ٰذلك ألنّه ينظر إىل ذوات األشياء ونفس وجوداتها، أّما 
برهان إماكن الصفات فهو ناظٌر إىل صفات األشــياء وحاالتها. ]الفخر الرازّي، 

املباحث املرشقّية، ص 342؛ ابن رشٍد، الكشف عن مناهج األدلّة يف عقائد امللّة، ص 55[

ويشــرتكن طبق بعض تقاريرهما يف عّدٍة من املفاهيم، كمفهوم املمكن 
والرضورّي، والرضورّي بالات وبالغري، والعلّّية ورجوعها لإلماكن وغريها، 
ولٰكّنها أشبه باملشــرتكت اللفظّية ال أكرث؛ ٰللك اكن ما يُطرح يف لكٍّ منهما 

يُراد منه معىًن مغايٌر لآلخر، كما سيأت توضيح الفوارق بينها. 

وعدم اتلوّجه الختــالف املعىن جعل من البهانــني برهانًا واحًدا عند 
الكثري من ابلاحثني ]ماجد فخري، ابن رشــٍد فيلســوف قرطبــة، ص 81[، بل إّن ابن 
رشــٍد وتبعه مجٌع من ابلاحثني يف فلسفته عّدوا البهان املطروح يف الفلسفة 
برهان املتلكّمني نفســه، أو مأخوًذا منه مع نقل معناه لذلوات ]ابن رشٍد، تهافت 
اتلهافت، ص 317؛ ابن رشٍد، الكشف عن مناهج األدلّة يف عقائد امللّة، ص56؛ ماجد فخري، 

ابن رشــٍد فيلسوف قرطبة، ص 81؛ اعطٌف العرايّق، ثورة العقل يف الفلسفة العربّية، ص 113[، 

 لالشــرتاك يف املفاهيم الســابقة، أو االشرتاك يف صياغة بعض 
ّ

وما ٰذلك إال
القضايا ومقّدمات البهــان، مثل كون العالم ممكنًا، فإّن ٰهذه املقّدمة عند 

مالحظة بعض تقارير البهانني قد جاءت يف لكٍّ منهما.

ولعّل أّول مبتكٍر للبهان هو إمام احلرمني اجلويّي، فقد أشار ل يف كتابه 
)العقيدة انلظامّية يف األركن اإلســالمّية( ]اجلويّي، العقيــدة انلظامّية يف األركن 
اإلسالمّية، ص 16؛ ابن رشٍد، الكشف عن مناهج األدلّة يف عقائد امللّة، ص 55[. وقد نُسب 

يّن )338 ـ 402 ه( وهو معارٌص سابٌق ل. ]ماجد 
ّ

عند بعض ابلاحثني إىل ابلاقال
فخري، ابن رشٍد فيلسوف قرطبة، ص 81[
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وعند مراجعة كتب املتقّدمني - وخصوًصــا الفخر الرازّي ومن تأثّر به 
وأخذ عنه - جند للبهــان تقريراٍت متعّددًة، ُطّبــق الكثري منها ىلع آيات 
القرآن كٰذلك ]الفخــر الرازّي، املباحث املرشقّيــة، ج  12، ص 488؛ ج  14، ص 256[، 
ا، ومعتمٌد ىلع اإلماكن مقّدمــًة، وبعضها لم يرُش  بعــٌض منها خمترٌص جــدًّ
إىل اإلمــاكن بلفظه، وإنّما يؤيت باصطالح اجلــواز، وهو اصطالٌح مرادٌف 
الصطالح اإلماكن، واملقّدمة املشرتكة بني أكرث تقريراته، يه إماكن الصفات 
واألعراض وجوازها، وبعض تقريراته أطلقتها بصورٍة اعّمٍة وشاملٍة، ويه أّن 
مجيع املوجودات داخلٌة حتت قانون اجلواز، وأّن مجيع حاالت األشــياء أموٌر 
ممكنٌة وجائزة اتلغرّي، وبعــٌض آخر من اتلقريرات خّصصت ٰهذه املقّدمة يف 
خصوص األجســام، وأنّها أموٌر متماثلٌة فيما بينها، ومن املمكن أن تّتصف 

بأّي شٍل من الصفات.

قال اجلويّي: »العالَم: لّك موجوٍد ســوى اهلل تعاىل، وهو أجســاٌم حمدودةٌ، 
متناهية املنقطعات، وأعراٌض قائمٌة بها، كألوانها، وهيئاتها، يف تركيبها، وسائر 
صفاتها، متساويٌة يف ثبوت حكم اجلواز هلا... ال يستحيل فرض تشلّكها ىلع هيئٍة 
أخرى.. فإذا لزم العالم حكم اجلواز استحال القضاء بقدمه، وتقّرر أنّه مفتقٌر إىل 

مقتٍض اقتضاه ىلع ما هو عليه« ]اجلويّي، العقيدة انلظامّية يف األركن اإلسالمّية ،ص 16[.

 قال الفخر الرازّي: »إّن األجســام متساويٌة يف اجلسمّية، فاختصاص لّك 
واحٍد منها بـــما ل من الصفات ممكٌن؛ ألّن لّك ما صّح ىلع اليشء صّح ىلع 
مثله، واإلماكن حموٌج إىل املؤثّر ىلع ما تقّدم« ]الرازّي، املباحث املرشقّية، ص 342[.

واســتعانت بعض تقريراته بمقّدمــات برهان إمــاكن احلكماء تلكملة 
 اكن 

ّ
االستدالل، وهو أّن مدبّر العالم إن اكن واجب الوجود فهو املطلوب، وإال

ممكنًــا فله مؤثٌّر ويعود الكالم فيه، ويلزم إّما ادلور أو التسلســل، وكالهما 
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باطٌل، وإّما االنتهاء إىل مؤثٍّر واجب الوجود لاته، وهو املطلوب.  ]املصدر السابق[

واملتحّصل من جمموع لكماتهم أن يُقّرر البهان بٰهذا الشل:

األجسام متماثلٌة يف اجلســمّية ومتخالفٌة يف الصفات القائمة بها،  أ- 
كما أّن بعضها حاّرٌة وبعضها باردٌة وبعضها رطبٌة وبعضها يابسٌة.

ب- إماكن ٰهذه الصفات - كما ثبت یف حملّه - وجوازها حمتاٌج إىل املؤثّر والعلّة.

املؤثّر يف وجود ٰهذه الصفات املختلفة يمنع أن يكون جســًما؛ ألّن   ـج- 
ما به االشرتاك ال يمكن أن يكون علًّة ملا به االمتياز؛ فال بّد من وجود يشٍء 

آخر يؤثّر يف حصول ٰهذه الصفات املختلفة.

د-  أّن املؤثّر إن اكن جســًما اعد الكالم األّول إيله، ويلزم التسلسل، 
وهو حماٌل.

أّن املؤثّر يشٌء آخر ســوى ٰهذه األجســام، وهو ليس جبســٍم وال   ـه- 
. ]الفخر الرازّي، املسائل اخلمسون يف أصول ادلين، ص 26[ جسماينٍّ

4 ـ معيار برهان الحكماء والمتكّلمين

املالك واملعيار يف لّك برهاٍن عبارٌة عن احلّد األوسط، وهو الرابط لألكب 
باألصغر، كما أّن وحــدة الباهني واختالفها مســتنٌد الختالف املالاكت 

احلاكمة فيها.

أ- معيار برهان اإلمكان عند الحكماء

أشار بعض ابلاحثني إىل تعّدد مالك برهان اإلماكن عند احلكماء حسب 
رؤية القدمــاء واملعارصين، ويدّل تتّبع لكمات القدمــاء ىلع أّن املالك هو 
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االستدالل بوجود املمكن، وأّما عند املعارصين فهو االستفادة بنحٍو من أحناء 
مسألة املمكن يف البهان. ]حمسن جوادي، درآمدى بر خدا شناس فلسىف، ص 15[

وباإلماكن املناقشــة يف كال ٰهذين املعياريــن - إضافًة لعدم صّحة ٰهذه 
النسبة للحكماء - أّما املعيار األّول؛ فإّن من الرضورّي اتلفرقة بني أمرين، 
األّول: االستدالل بوجود املمكن ىلع الواجب، وهو معياٌر صحيٌح كما سوف 
نبّينه، واثلاين: رشوع االســتدالل من وجود املمكــن، وهو معياٌر غري تامٍّ؛ 
ألّن جمّرد رشوع االســتدالل بوجود املمكن ال يستلزم أن يكون البهان هو 
برهان اإلماكن؛ ألّن اإلماكن قد يذكر مقّدمًة إلثبات يشٍء آخر كما حيصل 
يف تقريــر برهان احلدوث عند املعارصين، وهو أن يُســتفاد من اإلماكن يف 
إثبات احلدوث، فيقال إّن ٰهذا املوجــود ممكٌن ولّك ممكٍن حادٌث ولّك حادٍث 
حيتاج إىل الُمحِدث، كما يُســتفاد من احلــدوث يف إثبات اإلماكن يف بعض 
تقريراته، وهو تفاعٌل واضٌح بينهمــا يف كتب املتلكّمني كثرًيا. ]الفخر الرازّي، 

املسائل اخلمسون يف أصول ادلين، ص 20 - 34[

أّما املعيار اثلاين، فإّن االستفادة بنحٍو من األحناء من مسألة املمكن ال تفيد 
كٰذلك؛ ملا تقّدم يف رّد املعيار األّول، بل ال بّد أن يُنظر إىل نوعّية االســتفادة، 
فإن اكنت واســطًة إلثبات يشٍء آخر اكحلدوث مثاًل أو إثبات الوسطّية كما هو 
يف برهان الوســط والطرف، فيقال إّن مجيع األطراف يف السلسلة ممكنٌة، وإّن 
عدم حتّقق الواجب الزمه حتّقق الوسط بال طرٍف وهو حماٌل، فإّن ٰهذه االستعانة 
دورها األسايّس هو إثبات الوسطّية ال أكرث؛ والبهان هو برهان الوسط والطرف، 
ٰللك من املمكن االســتعاضة عنه باحلدوث من دون أّي تغرّيٍ يف برهان الوسط 
والطــرف؛ وهو أن يقال إّن حتّقــق األطراف مــن دون الواجب الزمه حتّقق 

املوجودات احلادثة من دون القديم، وهو حتّقٌق للوسط بال طرٍف، وهو حماٌل.
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ا أوســط إلثبات  إّن املعيار واملالك هو االســتناد إىل اإلماكن بوصفه حدًّ
الواجب، ســواٌء ُذكر بعنوان موجوٍد معنّي كأن يقال: زيٌد من انلاس موجوٌد 
ممكٌن، أو األجســام ممكنٌة، أو جمموع املمكنات أمٌر ممكــٌن؛ أو يقال: إّن 
املوجود إّما ممكٌن أو واجــٌب، فإنّه يف لّك ٰهذه الطرق، يُعّد اإلماكن هو حمور 

البهان وحّده األوسط.

ا أوســط معنــاه أّن اإلماكن ل  وببياٍن آخر نقول: إّن جعل اإلماكن حدًّ
موضوعّيٌة يف اإلثبات ال طريقّيٌة إلثبات بعض مقّدمات ادليلل. 

ب - معيار برهان اإلمكان عند المتكّلمين

اتلأّمل يف اتلقريرات الســابقة وغريها دالٌّ بوضوٍح ىلع أّن مجيعها تشرتك 
بمــالٍك واحٍد واضٍح، وهو الرتكزي ىلع صفات األشــياء وحاالتها، وأّن ٰهذه 
الصفات واحلاالت أمــوٌر ممكنٌة وجائزة اتلحّقق ملوضواعتها، وأّن األشــياء 
بالنســبة إيلها قابلٌة أيًضا، فيكون اتّصافها حمتاًجا لعلٍّة ولسبٍب، ويف بعض 
تقريراته االعتماد ىلع اتلخصيص، أي أّن حصول ٰهذه الصفة لٰهذا اجلســم 
مثاًل دون الصفة األخرى، أو حصوهلا لٰهذا اجلسم دون اآلخر مع قابلّيته هلا 

وإماكن حصوهلا للٍّ منهما حمتاٌج لعلٍّة خمّصصٍة.

فاملالك هو االعتماد ىلع إماكن حصول الصفة للجسم دون جسٍم، وإماكن 
عرٍض دون عرٍض، وحاجة ٰذلك للمخّصص. 

ثانًيا: الفوارق الرئيسة بين البرهانين

األّول: برهان احلكماء - طبق اإلماكن الاّت - يرّكز ىلع وجودات األشياء، 
ونســبة ٰهذه الوجودات إىل ذوات األشياء وماهّياتها، وطبق اإلماكن الوجودّي 
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دراساٌت 

يُنظر إىل وجودات األشــياء من جهة الوجود نفسه، وإىل كون ٰهذا الوجود أمًرا 
ممكن اتلحّقق أم رضوريًّا وواجبًا، أو أنّه وجوٌد حمتاٌج إىل الغري أو مستغٍن عنه. 

وبرهان املتلكّمني يرّكز ىلع األشياء ونسبة احلاالت والصفات واألعراض 
إيلهــا، وىلع أّن أيًّا منها ممكنة اتلحّقق هلا، وأيًّا منها رضورّيٌة، وإّن احلاالت 

املمكنة حمتاجٌة إىل العلّة.

وبعبارٍة فلسفّيٍة خمترصٍة يرّكز برهان احلكماء ىلع الوجود املحمويّل لليشء، 
ويســأل عن رضورته وإماكنه، ويرّكز برهان املتلكّمني ىلع الوجود الرابط بني 
اجلوهر وأعراضه، والسؤال عن رضورة العرض وإماكنه. فاألّول نسبة املاهّية 
يف نفســها للوجود، أو الوجود يف نسبته نلفسه، واثلاين نسبة املاهّية العرضّية 

ملاهّيٍة أخرى طبق بعض تقريراتهما. 

اثلاين: أّن النســبة طبــق برهان احلكماء ال خترج من أحد شــيئني: إّما 
الوجــوب أو اإلماكن كما هو واضٌح يف كتب احلكمة؛ وٰذلك للحرص العقيّل، 
 فهو 

ّ
فاملوجود يف نفســه إن اكن وجوده يمكن أن خيلفه العدم فهو ممكٌن وإال

واجــٌب بذاته، وطبق برهان املتلكّمني تتعّدد إىل ثالثٍة؛ وٰذلك أّن اليشء من 
املمكــن أن يّتصف بكونه رضوريًّا مطلًقا مــن لّك اجلهات كما هو الواجب 
عندهم، ومن املمكن أن يكون ممكنًا مطلًقا من لّك اجلهات كما يه األجسام 
املاّديّة، ومن املمكن أن يكــون رضوريًّا من جهة صفٍة معّينٍة كما إذا اكنت 
من لوازم ذاته، وممكنًا من جهة صفٍة أخرى، ويسّم رضوريًّا بالغري ال ممكنًا 
حقيقيًّا من لّك اجلهات، كما يُطرح يف األجرام الفلكّية وحركتها وغريها من 
األمور، خبالف األجسام العنرصّية، وسـتأت اإلشارة إيلها يف بعض نصوص 

ابن رشٍد. ]ابن رشٍد، تهافت اتلهافت، ط 1، ص 427[
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اد ممكن الوجود والرضورّي بالغري يف برهان احلكماء أمٌر بديهٌّ 
ّ

اثلالث: احت
؛ ٰذلك أّن لّك واجٍب بالغري ممكٌن يف نفســه بلحــاظ ذاته، واجٌب  ويقيــيٌّ
بلحاظ علّته ]الطباطبايّئ، بداية احلكمة، ص 49[، خبالفه يف برهان املتلكّمني؛ فإّن 
املغايرة واتلعّدد بلحاظ الواقع - طبق بعــض املباين، وطبق بعض تقريرات 
البهان - متعّينٌة؛ كما يه يف فرضّية األجسام الفلكّية وفرقها عن األجسام 
العنرصّية، فتعتب تلك املوجودات بلحاظ جسمّيتها رضورّيًة وليست ممكنًة 

باإلماكن احلقييّق، خبالف العنرصّية وإماكنّية لّك الصفات هلا.

قال ابن رشــٍد: »إّن املمكن الوجود يف اجلوهر اجلسمايّن جيب أن يتقّدمه 
واجب الوجود يف اجلوهر اجلسمايّن، وواجب الوجود يف اجلوهر اجلسمايّن جيب 
أن يتقّدمه واجب الوجود بإطالٍق... مثال ٰذلك أّن اجلرم الســماوّي قد ظهر 
من أمره أنّه واجب الوجود يف اجلوهر اجلســمايّن... وأجزاء العالم األزيّلة إنّما 
يه واجبة الوجود يف اجلوهر إّما باللكّّية اكحلال يف األسطقســات األربع، وأّما 

بالشخص اكحلال يف األجرام السماوّية« ]ابن رشٍد، تهافت اتلهافت، ص 427[.

الرابــع: العلّة يف برهان احلكماء علّــٌة موِجدٌة ومفيضٌة، خبالفه هنا فيه 
علٌّة خمّصصــٌة، أو مبيّنٌة، أو موجبــٌة، أو علٌّة موِجدٌة بالنســبة إىل نفس 
الصفات واألعراض، ومشّخصٌة بالنسبة للمعروض، ويه نقطٌة واضحٌة من 

الباهني السابقة.

اخلامس: إماكن لّك ما ســوى اهلل وإماكن العالم - سواٌء باإلماكن املاهوّي 
أو الفقرّي - مسلٌّم ويقييٌّ طبق برهان احلكماء، وهو مقتىض براهني توحيد 
الواجب، أّما طبق برهان املتلكّمني، فإّن ٰهذه القضّية مشــكوكٌة طبق بعض 
تقريرات البهان؛ وهو واضٌح؛ ٰذلك ألّن بعض صفات األجسام رضورّيٌة وال 
حتتاج للمخّصص، أو لعدم ايلقني بــأّن لك ما يف العالم قابٌل للتغرّي إىل غري 

حاتله. ]ابن رشٍد، الكشف عن مناهج األدلّة يف عقائد امللّة، ص 55[
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دراساٌت 

 
ّ

قال ابن رشٍد يف نقد برهان ابن سينا: »هو قوٌل جّيٌد ليس فيه كذٌب، إال
ما وضعوا من أّن العالم بأرسه ممكٌن فإّن ٰهذا ليس معروفًا بنفســه« ]ابن رشٍد، 

تهافت اتلهافت، ص 317[.

لٰكّن بعض تقاريــر البهان األخرى اعتمدت عليها، كما هو يف اتلقرير 
ي نقله ابن رشٍد عن املتلكّمني فقال: »إنّه يعتمد ىلع مقّدمتني األوىل منها 

ّ
ال

يه: أّن العالــم جبميع ما فيه جائٌز أن يكون ىلع مقابــل ما هو عليه... ويف 
بعضها االعتماد ىلع مقّدمة إماكن اعلم األجســام« ]ابن رشٍد، الكشف عن مناهج 

األدلّة يف عقائد امللّة، ص 55؛ ابن ميموٍن، داللة احلائرين، ص 207 ـ 211[

الســادس: يمتاز برهان احلكماء بالقبول وابلداهة عند أكرث احلكماء من 
املتقّدمــني واملتأّخرين، وهو قبوٌل واضٌح بلداهــة مبانيه احلكمّية، خبالف 
برهان املتلكّمني، فهو مرفوٌض عند أكرث احلكماء واملتلكّمني املتأّخرين مبنائيًّا 
ني، رشح أصول الاكيف، ج 1، 

ّ
 ]نصــري ادلين الطويّس، تلخيص املحّصل، ص 245؛ صــدر املتأهل

ص 270[، بــل تــّم اإلعراض عنه يف أكــرث الكتب الكالمّيــة، خبالفه عند 

املتقّدمني، فهو مقبوٌل عندهم. ]سيف ادلين آمدي، أبكار األفاكر يف أصول ادلين، ج  2، 
، تسليك انلفس إىل حرضة القدس، ص 133[ ص 262؛ مجال ادلين احليّلّ

ثالًثا: نقد ابن رشٍد لبرهان ابن سينا

أشار ابن رشــٍد جلملٍة من االعرتاضات لبهان ابن سينا، تُنبئ عن تليّق 
البهانني من خالل فهٍم واحٍد، وباإلماكن خالصتها يف مجلٍة من املسائل.

األوىل: أّن برهان الشــيخ الرئيس هو صيغٌة أخرى عن برهان املتلكّمني، 
 من خالل نقل 

ً
مع تغيرٍي مفهويمٍّ أبداه الشــيخ الرئيس ل، وهو ما تّل أّوال

مفهوم اإلماكن من حاالت األشياء إىل ذواتها، وثانيًا: من إعطاء معىًن جديٍد 
لإلماكن وهو املحتاج للعلّة. 
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قال: »إّن أّول من نقله إىل الفلســفة ابن ســينا ىلع أنّه طريٌق خرٌي من 
طريق القدماء ألنّه زعم أنّه من جوهر املوجود، وأّن طرق القوم من أعراٍض 
تابعٍة للمبدإ األّول وهو طريٌق أخذه ابن سينا من املتلكّمني« ]ابن رشٍد، تهافت 

اتلهافت، ص 317 - 319[.

اثلانية: رفض تقسيم املوجود للواجب واملمكن 

أساس برهان احلكماء مبيٌّ ىلع املقّدمة األوىل فيه، ويه تقسيم املوجود 
للواجب واملمكن، ويه مقّدمٌة أشار ابن رشٍد يف عّدة مواضع نلقدها، معتًبا 

عدم صّحة احلرص فيها، وعدم انتهائها إلثبات الواجب وإماكن ما سواه.

ي 
ّ

قال ابن رشٍد عن برهان ابن سينا: »إّن البهان ... إذا أخرج املخرج ال
 إىل ما هو 

ً
أخرجه ابن سينا فليس بصحيٍح من وجوه، ... وقسمة املوجود أّوال

ممكٌن وإىل ما هو غري ممكٍن ليس بصحيٍح، أعي: أنّها ليســت قسمًة حترص 
املوجود بما هو موجوٌد« ]ابن رشٍد، تهافت اتلهافت، ص 319[. 

اثلاثلة: إمان ما سوى اهلل 

ٰهذه املسألة، مثلما تُعّد واحدًة من مقّدمات برهان اإلماكن، فيه واحدٌة 
من نتائج توحيد واجب الوجود، وهو أّن لّك ما سوى اهلل فهو ممكن الوجود.

ويه مسألٌة فهمها ابن رشٍد ِطبق املعىن الكاليّم املتقّدم هلا يف برهان إماكن 
ا قبول  وجواز الصفات ]ابن رشٍد، الكشف عن مناهج األدلّة يف عقائد امللّة، ص 55[، اعدًّ

ابن سينا يف برهانه هلا إذاعنًا بٰهذه املقّدمة الكالمّية. 

 ما وضعوا من أّن العالم 
ّ

قال ابن رشــٍد: »هو قوٌل جّيٌد ليس فيه كذٌب إال
بأرسه ممكٌن، فإّن ٰهذا ليس معروفًا بنفســه، فأراد ابن ســينا أن يعّمم ٰهذه 
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القضّية وجيعل املفهوم من املمكن ما ل علٌّة كما ذكر أبو حامٍد، وإذا سومح 
يف ٰهذه التسمية لم تنـتـه القسمة إىل ما أراد« ]ابن رشٍد، تهافت اتلهافت، ص 317[.

اد املمكن باذلات والواجب بالغر
ّ

الرابعة: ات

من مقّدمــات البهان ابلدهّية أّن وحدة اإلماكن بالات والوجوب بالغري 
مصداقًــا، وقد أرشنا إىل أّن مجلة من تقريرات برهان اإلماكن املعروفة، يه 
ابلناء ىلع قاعدة أّن املمكن ما لم جيب لم يوجد، لٰكّن املالَحظ يف لكمات ابن 
رشــٍد هو إنكار ٰهذه املقّدمة واصًفا إيّاها أنّها قوٌل يف اغية السقوط، وهو نقٌد 

مبيٌّ ىلع فهمها طبق املعىن الكاليّم لإلماكن والوجوب بالغري.

قال ابن رشــٍد عند بيانه لبهان املتلكّمني ومقّدمتــه األوىل )العالم أمٌر 
ممكٌن(: »وقد جند ابن سينا يذعن لٰهذه املقّدمة بوجٍه ما، وٰذلك أنّه يرى أّن لّك 
موجوٍد ما سوى الفاعل فهو إذا اعتب بذاته ممكٌن وجائٌز، وإّن ٰهذه اجلائزات 
صنفان: صنٌف هو جائــٌز باعتبار فاعله، وصنٌف هو واجٌب باعتبار فاعله 
ممكٌن باعتبار ذاته، وإّن الواجب جبميع اجلهات هو الفاعل األّول، وٰهذا قوٌل 
يف اغية الســقوط، وٰذلك أّن املمكن يف ذاته ويف جوهره ليس يمكن أن يعود 
 لو انقلبت طبيعة املمكن إىل طبيعة الرضورّي« ]ابن 

ّ
رضوريًّا من قبل فاعله إال

رشٍد، الكشف عن مناهج األدلّة يف عقائد امللّة، ص 55 و56[. 

رابًعا: نقد اعتراضات ابن رشٍد

األّول: رّس اخلطإ يف لّك االعرتاضات السابقة البن رشٍد هو فهم البهانني 
ضمن مســاٍر واحٍد، وهو راجٌع للتشابه االصطاليّح والشلّك بني البهانني، 

وٰهذا ما يّتضح يف نصوص ابن رشٍد السابقة بوضوٍح اكمٍل.
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قال ابن رشــٍد: »وقد جند ابن ســينا يذعن لٰهذه املقّدمة بوجٍه ما، وٰذلك 
أنّه يرى أّن لّك موجوٍد ما سوى الفاعل فهو إذا اعتب بذاته ممكٌن وجائٌز« ]ابن 
رشــٍد، تهافت اتلهافت، ص 317[، وقول »وهو طريق أخذه ابن سينا من املتلكّمني؛ 

وٰذلك ألّن املتلكّمني ترى أّن من املعلوم بنفســه أّن املوجود ينقسم إىل ممكٍن 
« ]املصدر السابق[. ورضوريٍّ

وهو تعليٌل واضٌح دالٌّ ىلع أّن منشأ احلكم هو التشابه يف الرؤية واحلكم، مع 
 من قبيل االشرتاك اللفظّي ال غري. 

ّ
أّن ٰهذا االشرتاك والتشابه كما بيّّنا، ما هو إال

اثلاين: اعتبار ابن سينا أّول ناقٍل للبهان من املتلكّمني، هو حكٌم خاطٌئ 
بوضوٍح؛ وٰذلك ألموٍر: 

1 ـ أّن برهان اإلماكن والوجوب برهاٌن من إبدااعت الفارايّب، وهو ســابٌق 
البن سينا بقرٍن اكمٍل، وللجويّي بقرنني تماًما، وهو مّما يبطل القول إّن البهان 

منقوٌل من املتلكّمني، بل لو صّح األخذ وانلقل لاكن العكس هو الصحيح. 

2ـ  أّن ابن سينا سابٌق ىلع اجلويّي؛ إذ ودل اعم 370 ه، واجلويّي اعم 419ه، 
فاحلكم بأخذ ابن ســينا البهان عن اجلويّي هو حكٌم باطٌل، بل ال تشــابه يف 
 من جهة لفظ اإلماكن واجلواز، وإنّما 

ّ
صياغة البهان ومقّدماته بينهما تماًما، إال

برهان الشيخ الرئيس مشابٌه تماًما لبهان الفارايّب كما تقّدمت اإلشارة إيله. 

وٰهذا االّداعء مّما تفّرد به ابن رشٍد وبعض ابلاحثني يف فلسفته فقط دون 
بقّية احلكماء، مع أّن الفخر الرازّي أكرث من قّرر وفّصل البهانني يف كتبه، 

ولم يّدع ٰذلك تماًما.

وأكب الظّن أّن ابن رشــٍد لم يعتمد يف فهمه لبهان ابن سينا ىلع الرجوع 
 ال يمكن تعّقل ٰهذا اخلطإ الكبري منه.

ّ
لكتبه، وإال
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وما ذكره ابن رشٍد من وجٍه الستحالة اجتماع املمكن بالات مع الواجب 
بالغــري، إذ أرجع ٰذلك إىل انقــالب الطبيعة من اإلمــاكن إىل الرضورة أو 
بالعكس، غري صحيٍح؛ ألّن إماكن الوجود ووجوبه من املفاهيم الفلســفّية 
اليّت حييك طبيعة وجود اليشء، ومــن املمكن أن تكون طبيعة وجود اليشء 
اإلمــاكن من حيث ذاتــه، ولٰكّنه الرضورة من حيث علّته، وليســت يه 
مفاهيم ماهوّية حتيك عن طبائع نفس اإلشياء حّت يلزم االنقالب املذكور. 

 خامًسا: برهان ابن رشٍد هو برهان المتكّلمين

من جمموع الفوارق بني البهانني، ونقد ابن رشــٍد الســابق، يتبنّي أّن 
تقريره لبهان اإلماكن هو تقريٌر لبهان املتلكّمني، وهو تقريٌر فلســيفٌّ طبق 
مباين احلكمة املتقّدمة، شبيٌه من جهة مقّدماته وصيااغته ببهان احلكماء، 
وإّن اتلفريــق الســابق يف مقّدماته بني اإلماكن والوجــوب بالغري، وتطبيق 
 ، التسلســل عليهما مًعا - وهو ما أرشنا ل سابًقا - هو تطبيٌق حقييقٌّ مبنايئٌّ

وليس تساحميًّا كما يبدو من ظاهره.

وٰهذا االســتنتاج تدعمه مجلٌة من الشواهد واألحباث املختلفة اليّت أشار 
فيها لطريقة برهان اإلماكن والوجوب حسب طريقته، من أهّمها حبث إثبات 

نيف اجلسمّية عن الواجب، وإثبات بساطته. 

قال ابن رشــٍد: »ولٰكن إذا حّققت طريقة واجــب الوجود عندي ىلع ما 
ا، وإن اكن فيها إمجاٌل حيتــاج إىل تفصيٍل وهو أن يتقّدمها  أصفــه اكنت حقًّ
العلم بأصناف املمكنات الوجود يف اجلوهر، والعلم بأصناف الواجبة الوجود 
يف اجلوهر، وٰهذه الطريقة يه أن نقول إّن املمكن الوجود يف اجلوهر اجلسمايّن 
جيــب أن يتقّدمه واجــب الوجود يف اجلوهر اجلســمايّن، وواجب الوجود يف 
ي ال قّوة 

ّ
اجلوهر اجلســمايّن جيب أن يتقّدمه واجب الوجود بإطالٍق، وهو ال

فيــه أصاًل ال يف اجلوهر وال يف غري ٰذلك مــن أنواع احلركت، وما هو ٰهكذا 
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فليس جبســٍم، مثال ٰذلك أّن اجلرم الســماوّي قد ظهر من أمره أنّه واجب 
 لزم أن يكون هنالك جسٌم أقدم منه، وظهر 

ّ
الوجود يف اجلوهر اجلسمايّن، وإال

مــن أمره أنّه ممكن الوجود يف احلركة اليّت يف املاكن، فوجب أن يكون املحّرك 
 يكون فيه قّوٌة أصاًل ال ىلع احلركة وال ىلع 

ّ
ل واجــب الوجود يف اجلوهر، وأال

غريها فال يوصف حبركٍة وال سكوٍن وال بغري ٰذلك من أنواع اتلغرّيات، وما 
هو بٰهذه الصفة فليس جبسٍم أصاًل، وال قّوة يف جسم وأجزاء العالم األزيّلة، 
إنّما يه واجبة الوجود يف اجلوهر، إّما باللكّّية اكحلال يف األسطقّسات األربع، 
وأّما بالشخص اكحلال يف األجرام السماوّية« ]ابن رشٍد، تهافت اتلهافت، ص 427[.

 وقال يف موضٍع آخر: »إّن برهان ابن سينا يف واجب الوجود مت لم يفصل 
ٰهذا اتلفصيل وعني ٰهذا اتلعيني اكن من طبيعة األقاويل اجلديّلة، ومت فصل 
اكن من طبيعة األقاويل البهانّية« ]ابن رشٍد، تهافت اتلهافت، ص 319، 405 ـ 407[.

وال شــّك أّن ٰهذه الطريقة اخلاّصة بابن رشــٍد رصحيٌة يف بيان املراد من 
مقّدمات البهان الســابق، وتوضيٌح اكمٌل ل، رافٌع لّل شــكٍّ وشبهٍة فيه، 
فاملراد من اإلماكن هو اإلماكن يف اجلوهر اجلسمايّن وحاالته، والرضورّي هو 
ي ال قوة فيه 

ّ
الرضورّي يف جوهره، وتقســيمه للرضورّي باإلطــالق وهو ال

أصاًل، والرضورّي يف جوهره اجلسمايّن فقط - ويه األسطقّسات األربع )املاء 
والرتاب واهلواء وانلار( واألجرام الســماوّية - منطبٌق تماًما ىلع ما تقّدم من 
الفوارق بني البهانني، وهو بياٌن رصيٌح باملغايرة بني املمكن والواجب بالغري. 

برهان توما األكوينّي
ابليان الســابق لبهان ابن رشــٍد، ترتتّب عليه مجلٌة من اآلثار املعرفّية 
والكالمّية، واحدٌة منها فهم أحد الباهني املنقولة عن توما األكويّي، وهو 

برهاٌن شبيٌه يف مقّدماته تلقرير ابن رشٍد. 
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قال توما األكويّي: »إّن وجود اهلل يمكن إثباته من جهة املمكن والواجب؛ 
وٰذلك ألنّنا جند يف األشياء ما يمكن وجوده وعدمه، إذ منها ما يُرى معروًضا 
للكون والفســاد، وٰهذا ممكٌن وجوده وعدمه، ولّك مــا اكن كٰذلك فيمتنع 
وجــوده دائًما؛ ألّن ما يمكن أن ال يوَجد فهــو معدوٌم حينًا ما، فإذن لو اكن 
عدم الوجود ممكنًا يف مجيع األشــياء للزم أنّه لم يكن حينًا ما شيئًا، ولو صّح 
 بيشٍء 

ّ
ٰذلك لم يكن اآلن شــيئًا؛ ألّن ما ليس موجوًدا ال يبتدئ أن يوجد إال

موجوٍد، فإذن لو لم يكن يشٌء موجوًدا الستحال أن يبدأ يشٌء أن يوجد، فلم 
يكن اآلن يشٌء، وٰهذا بنّي ابلطالن، فإذن ليســت مجيع املوجودات ممكنًة، 
بل ال بّد أن يكون يف األشــياء يشٌء واجٌب، والواجــب إّما بذاته أو لغريه، 
والتسلســل يف الواجبات لغريها حماٌل، اكستحاتله يف العلل املؤثّرة ىلع ما مّر 
قريبًا، فإذن ال بّد من إثبــات يشٍء واجٍب لاته ليس واجبًا بعلٍّة أخرى بل 
غريه واجٌب به، وٰهذا ما يســّميه اجلميع اهلل« ]توما األكويّي، اخلالصة الالهوتّية، 
ج 1، ف 1، ص 33؛ إبراهيم اعت، اإلنسان يف فلسفة الفارايّب، ص 75؛ پالنتـــينجا، فلسفهی 

دين، ص 138 و139[. 

تقرير الدليل

1ـ  وجود بعض املمكنات، وهو ما استدّل عليه من خالل كونها معروضًة 
للكون والفساد. 

؛ ألّن ما يمكن أن ال يوجد  2 ـ اليشء إذا اكن ممكنًا فهو غــري رسمديٍّ
فهو معدوٌم حينًا ما.

3 ـ إذا اكنــت مجيع املوجودات ممكنًة، لزم حتّقق العدم جلميع املوجودات 
حينًا ما؛ ألّن لّك ممكٍن فهو معدوٌم حينًا ما.
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4 ـ إذا اكنــت املوجودات معدومًة حينًا ما، لــزم عدم وجود يشٍء منها 
 

ّ
اآلن، واستدّل عليها بـــقول: »ألّن ما ليس موجوًدا ال يبتدئ أن يوَجد إال
بــيشٍء موجوٍد، فإَذن لو لم يكن يشٌء موجوًدا الســتحال أن يبتدئ يشٌء أن 
يوجــد، فلم يكــن اآلن يشٌء وٰهذا بنّي ابلطالن«، وهــو عبارٌة عن حاجة 

املمكن يف وجوده للعلّة. 

5 ـ بطالن اتلايل )عدم وجود يشٍء اآلن(؛ ٰذلك لوجود األشــياء حونلا، 
فينتج بطالن املقّدم وهو )احنصار املوجودات باملمكنات فقط(.

6 ـ عدم احنصار املوجودات يف املمكنات يقتيض وجود الواجب.

7 ـ املوجود الواجب إّما واجٌب بذاته أو لـغريه.

8 ـ املوجودات إذا اكنت واجبًة بالغري فقط لزم التسلسل وهو حماٌل.

9ـ  إذن ال بّد من وجود موجوٍد هو واجٌب لاته وليس واجبًا بعلٍّة أخرى، 
بل غريه واجٌب به، وٰهذا ما يسّميه اجلميع اهلل. ]پالنتينجا، فلسفهی دين، ص 139 

و140؛ بدوي، مدخٌل جديٌد إىل الفلسفة، ص 225 و226[

 واجه ٰهذا البهان مجلًة مــن املالحظات بعضها اعّمٌة لباهني اإلماكن، 
وبعضهــا خاّصٌة يف ٰهــذا اتلقرير، ومن مجلة ٰهــذه املالحظات، املالحظة 
املتعلّقة باملقّدمتني السادسة والسابعة، فإّن الظاهر من ٰذلك هو املغايرة بني 
وجود املمكنات والواجب بالغري، مع أنّه طبق املباين الفلسفّية ابلدهّية يكون 

املمكن املوجود هو عني الواجب بالغري.

وٰهذه املالحظة تعّب عن املالحظة املطروحة يف تقرير ابن رشــٍد السابق، 
وتنتيه إىل ســؤاٍل مفاده هل وقع توما األكويّي بما وقع به ابن رشــٍد؛ ٰذلك 
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ألخذه البهان عنه، ويكون برهانه برهــان املتلكّمني، أو أّن برهانه برهان 
احلكماء، وهو مأخوٌذ من طريق ابن سينا؟ إّن مالحظة بعض القرائن مؤّيدٌة 

بصورٍة واضحٍة أّن ٰهذا اتلقرير منطبٌق تماًما مع تقرير ابن رشٍد. 

ولٰكــن يف حقيقة األمــر، إّن ظاهر عبارة توما األكويــّي أنّه فّرق بني 
الواجب بــالات والواجب بالغري؛ ولٰهذا أخذهمــا اكحتمالني يف البهان، 
فعل أحدهما وهو الواجب بالغري ال يصّحح الوجود، وىلع اآلخر وهو الواجب 

بالات يصّحح الوجود، وٰهذا يدّل رصاحًة أنّه اكن يفّرق بينهما. 

النتيجة

من خالل ما استعرضناه من حبوٍث، تّتضح مجلٌة من انلتائج أهّمها: 

1 ـ اصطــالح "برهان اإلماكن والوجوب" عنــد املتقّدمني من احلكماء 
واملتلكّمني، هو اصطالٌح مشرتٌك بني برهانني، برهان احلكماء املعروف عن 
الفارايّب وابن ســينا، وبرهان املتلكّمني، وهو املعروف عن اجلويّي والفخر 
الرازّي خصوًصا. والفرق بينهما حسب اصطالحات الفخر الرازّي أّن برهان 
احلكماء هو برهــان إماكن الوات، وبرهان املتلكّمــني هو إماكن الصفات 

واألعراض.

2 ـ أّن حقيقة ٰهذين البهانني خمتلفــٌة تماًما، وللٍّ مقّدماته ومبانيه، 
وإنّما بينهما تشابٌه يف بعض املقّدمات من جهة الصياغة، وبعض املباين فقط.

3 ـ أّن املشــلكة احلقيقّية عند ابن رشــٍد يه عدم اتلفريق بني الوجوب 
بالات والوجوب بالغري طبق املعىن الفلسيّف، ال الكاليّم، وىلع ٰهذا األساس 
أنكــر إماكن اجتماع الوجــوب الغريّي واإلمــاكن الاّت يف مصداٍق واحٍد 

بلحاظ أمٍر واحٍد.



241

قراءٌة جديدٌة لبرهان اإلمكان والوجوب عند ابن رشدق

العدد الثالث   السنة األولى   ربيع 2018

وىلع ٰهذا األســاس احتاج إىل اتلطويل املذكــور يف عبارته، وافرتض أّن 
املمكنات منها ما هو ممكٌن يف جوهــره وأعراضه وهو اعلَم العنارص، ومنها 
ما هــو واجٌب يف جوهره ولٰكّنــه ممكٌن يف أعراضــه ويه العنارص األربعة 
واألفالك، وٰهذا وهم سببه عدم فهم الوجوب، وتقسيمه إىل الوجوب بالات 

والوجوب بالغري.

4 ـ أّن قراءة تقرير ابن رشٍد بٰهذه الطريقة، ويه قراءة منطبقٌة ىلع مجلٍة 
ّل بها مشلكة اجلمع بني نقد برهان 

ُ
من القرائن واألحباث اليّت أشار إيلها، حت

اإلماكن بانتقاداٍت غريبٍة عن مباين احلكماء، وبني تقريره اخلاّص ل. 
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الخالصة

تســى ٰهذه املقالة إىل إلقاء بعض الضوء ىلع كيفّية حتّول االتاه املاّدّي يف 
اهٍ ضئيٍل حمدوٍد، إىل منظومٍة اكملٍة واسعة االنتشار، 

ّ
املجتمع اإلنسايّن من ات

اكن هلــا بالغ األثر يف تعزيز املوقف اإلحلادّي. وقد بان خالل الكالم أّن بداية 
ٰهذا اتلحّول قد حصلت يف الغرب األوريّبّ؛ وٰذلك ألسباٍب وظروٍف لم تتوّفر من 
قبل يف أّي ماكٍن آخر، ثّم منه بدأ االنتشار إىل سائر األمكنة واألزمنة؛ وٰللك 
اكن الرتكزي منصبًّا ىلع أمرين رئيسني: األّول: األسباب احلقيقّية اليّت وقعت 
يف الغرب األوريّبّ ومّكنت املاّدينّي من البوز وأاعنتهم ىلع االنتشــار. اثلاين: 

الوسائل اليّت استخدموها ويستخدمونها يف نرش أنفسهم وبسط سيطرتهم.

، املتديّنون. املفردات ادلاليّلة: املاّديّة، اإلحلاد، املنهج احلّسّ

mhna1984@gmail.com .ادلكتور حممد نارص، بلنان، باحث يف العلوم العقلية )*(

د. محمد ناصر

تطّور المادّية واإللحاد في العصر 
الحديث.. مدخل إلى األسباب واآلليات
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المقّدمة

يف سبيل السي دلراســة احلالة اإلحلاديّة من جوانبها اكّفًة، تمهيًدا لوضع 
ي حيتاجه جمتمعنا البرشي تلخّطيها؛ اكن ال 

ّ
ايلد ىلع سبل العالج واحلّل ال

بــّد من العودة إىل ابلداية، إىل أوائل املراحل اليّت بدأت فيها املاّديّة باتلحّول 
من جمّرد فكٍر ضئيٍل حمدوٍد، إىل منظومٍة اكملٍة واســعة االنتشار، وابلحث 
عن األســباب اليّت أّدت إىل ٰذلك، وتدقيــق املراحل اليّت مّرت بها، وتقيص 
األمور األساسّية اليّت شلّكت عصب السيطرة املاّديّة، واستقراء الوسائل اليّت 

استخدمتها يف الوصول إىل ما حنن عليه.

إّن الكالم عن انتشــار املاّديّة واحلالة اإلحلاديّة قد يرتّكز ىلع واقعنا العريّب 
واإلساليّم، وقد ينحرص بالعالم الغريّب، ولٰكن ال يمكن فهم انتشاره يف العالم 
 يف طول فهم كيف وملاذا انترش يف الغرب؛ ألنّه من هناك 

ّ
العريّب واإلساليّم إال

ي لم يكن 
ّ

 أّن فهم ذٰلك حيتاج إىل العودة إىل ابلداية إىل الوقت ال
ّ

جاء ودخل. إال
 رأيًا شاذًّا وغريبًا خيجل من اتلرصيح به وخياف من اتلهمة 

ّ
فيه اإلحلاد واملاّديّة إال

ي تغرّي إذن؟ تسى ٰهذه املقالة حرًصا إىل إيالء ٰهذه 
ّ

ي حصل وما ال
ّ

به، فما ال
املرحلة قسًطا من العناية؛ عىس أن يكون اكفيًا وممّهًدا دلراسة أسباب االنتشار 

يف الواقع العريّب واإلساليّم، ومقّدمًة لوضع ايلد ىلع سبل العالج.

تبدأ املقالة بعرض احلــاالت األوىل وابلدائّية للماّديّة واإلحلاد، وحماولة 
فهم كيف أّن فقدان مقتضيات االنتشــار، فضاًل عــن وجود موانعه، هما 
املســؤوالن عن اســتمرار حاتله ابلدائّية إىل حني تغرّي الظروف واألحوال، 
وبداية وجود املقتضيات وارتفاع املوانع مع مستهّل األلفّية امليالديّة اثلانية. 
وٰهذا ما قاد إىل اتلعّرف ىلع طريق االزدهار املاّدّي من خالل عرض املهّمات 
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 إىل إجنازهــا، وباتلايل حتّقق االزدهار 
ً

الّــيت اكن يتطلّع إيلها امللحد،وصوال
الفعيّل للماّديّة. وقد أوجب ٰهــذا مالحظًة طفيفًة ملحاوالت ادلفاع انلظرّي 
من قبل أعــداء املاّديّة، واملتمّثلة باحلركت املثايّلــة والصوفّية وانلصوصّية 
واالضطالع بكيفّية مســاهمتها املبــارشة وغري املبارشة يف إاعنــة املاّديّة 
واإلحلاد. وبطبيعة احلال، اكن ال بّد من اتلعريج ىلع الوسائل اليّت استخدمها 
املاّديّون تلحقيق السيطرة االجتماعّية ىلع مقايلد املجتمع، وباتلايل انلجاح 
يف الوصول إىل ما يطمحون إيله، ثّم اتلطّرق إىل مظاهر ٰهذا انلجاح وتلّياته 

يف عموم املجتمع.

وبما أّن الــرشوع يف مالحظة ابلداية األوىل للماّديّــة واإلحلاد، وكيفّية 
تبيرها نلفسها وعملها ىلع االنتشار، حيتاج مســبًقا إىل ادلراية اتلصّورّية 
بكلٍّ من املاّديّة واإلحلاد، وعالقتهما باملمارســة املعرفّية وحقيقة اختالفهما 

ني واملتديّنني؛ اكن ال بّد من ابلدء ببيانها.
ّ
عن مضاّداتهما من املؤهل

العالقة بين الماّدّية واإللحاد وارتباطهما بالمذهب الشّكّي

يطلق مصطلح املاّديّة للاللة ىلع املذهب القائل حبرص املوجودات يف حدود 
 George Novack,The Origins of Materialism,[ ٌّاملحسوس، وما هو جسٌم أو جسماين
p: 4,5.[. ونتيجــًة ٰللك لــم يعتقد املاّديّون بوجود مصدٍر غــري ماّديٍّ للعالم 

. وكما هو احلال يف أّي مذهٍب  املاّدّي، أي مصدٍر ليس جبسٍم وال جســماينٍّ
فكريٍّ وأّي موقٍف أو رأٍي يتبّناه إنساٌن، ال يمكن فصل الرؤية انلظرّية عن 
ي يلجأ إيله املرء ويعتمد عليه ويعتبه مسواًّغ للركون إيله 

ّ
املعيار املعريّف ال

يف اســتقاء األفاكر واآلراء؛ وٰللك اكنت املاّديّة عقيدة ورؤية تفّس الكون 
ي 

ّ
والعالم ىلع أساس منهٍج معريفٍّ يمكن أن يسّم باملنهج احليّسّ املتطّرف ال
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يرتّكب من قسمني: األّول التشــكيك يف املعرفة العقلّية اخلالصة، واثلاين: 
االعرتاف باحلّس فقط مصدًرا مبارًشا للمعرفة ]املصدر السابق، ص 17 و18[. وبما 
 بما هو جســٌم أو جســماينٌّ، اكنت انلتيجة الطبيعية 

ّ
أّن احلّس ال ينفعل إال

ٰللك حرص املوجود باملحسوس، سواٌء اكن حمسوًسا بأدوات احلّس املبارشة، 
أو من خالل األدوات واألجهزة احلديثة.

إنّمــا اكنت املاّديّة مالزمًة للمذهب احلــيّسّ املتطرّف ونتيجًة طبيعّيًة ل؛ 
ألنّه ســواٌء أضيف إىل احلّس انلصُّ ادليّي أو الشهود الصويّف أو املعرفة العقلّية 
اخلالصــة، فيف لّك األحوال لن يكون باإلماكن االحتفاظ باملاّديّة بوصفها رؤيًة 
 من ٰهذه املصادر اثلالثة )انلّص ادليّي، والشــهود الصويّف 

ًّ
كونّيــًة؛ ألّن كال

والعقل( تقود بنحٍو ما - اّداعًء أو حقيقــًة - إىل االعرتاف بمصدٍر غري ماّديٍّ 
. إذ إّن مصادر املعرفة اليّت نملكها - أو يّدىع أنّنا نملكها  للعالم واملوجودات كلٍّ
- حمصورةٌ يف ٰهذه،واملاّدّي اقترص منها ىلع احلّس، واعتب العقَل جمرّد آلة تنظيٍم 
وترتيٍب وتوظيٍف للمعلومات احلّســّية دون أن يكون ل أّي مدركٍت وأحاكٍم 
خاّصٍة مستقلٍّة يف نشوء اتلصديق بها وحدوده عن احلّس واتلجربة احلّسّية، ولم 
يقبل بانلّص ادليّي وال بالشهود الصويّف، وال باملعرفة العقلّية اخلالصة واملستقلّة 

يف مسوّغها وحدودها عن اتلبعّية للحّس. ]املصدر السابق، ص 17 - 35[

وباجلملة اكنت املاّديّة نتيجًة منطقّيًة وطبيعّيًة للمنهج املعريّف املشــّكك 
باملعرفــة العقلّية اخلالصة واملقترص ىلع احلّس؛ وٰللك اكنت جمّرد تعبرٍي عن 

. الرؤية انلظرّية اليّت يقود إيلها املنهج التشكييّك واحليّسّ

ّية اليّت 
ٰ
ويف قبــال الرؤية املاّديّة ]املصدر الســابق، ص18[ ، توجد الرؤية اإلهل

تقول إّن مصدر ومنشــأ العالم املاّدّي عبارٌة عن موجوٍد ال يّتصف بصفات 
املاّديّات من األجســام واجلسمانّيات، وهو ما يســّم أحيانًا بإٰل العالم. وقد 
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اختلــف البرش يف تقرير مصدر ٰهذه الرؤية بــني: الئٍج إىل نصوٍص دينّيٍة، 
ومستنٍد إىل تربٍة صوفّيٍة، ومعتمٍد ىلع استدالالٍت عقلّيٍة.

ّية، جيد املاّدّي نفسه 
ٰ
ومن هنا، عندما تقع املاّديّة يف مواجهة الرؤية اإلهل

يف مقام املضــاّدة معها، إذ تقيض ماّديّته اإلعراض عــن االعتقاد بوجود إٰلٍ 
أو مصــدٍر غري ماّديٍّ للعالم والكون؛ وبٰذلك يكون ملحًدا، ويكون موقفه 
 موقًفا سلبيًّا يّتخذه املاّدّي من مسألة وجود إٰلٍ جمّرٍد 

ّ
إحلاًدا؛ فليس اإلحلاد إال

. وبما أّن املاّديّة بنت التشكيك   ومصدًرا لّل ما هو ماّديٌّ
ً
عن املاّدة يعّد منشأ

باملعرفة العقلّية اخلالصة، وربيبة املنهج احليّسّ املتطّرف، فلن يكون اإلحلاد 
 ثمرًة من ثمراته أيًضا، وتفصياًل صغرًيا 

ّ
- إذا ما اكن مبنيًّــا ىلع الفكر - إال

. وإنّما قلت إذا اكن مبنيًّا ىلع الفكر؛ ألّن هناك  يف لوحة املنظومة املاّديّة كلٍّ
من يّتخذ من اإلحلاد موقًفا نتيجة أسباٍب نفسّيٍة سبق اتلعّرض هلا بيشٍء من 

اتلفصيل يف موضع آخر ]حممد نارص، اإلحلاد أسبابه ومفاتيح العالج، ص 276[. 

بدايات الماّدّية واإللحاد

بانلظر إىل مــا تّم توضيحه حــول العالقة بني املاّديّــة واإلحلاد واملنهج 
املعــريّف، فمن الواضح أّن الكالم عن بدايات اإلحلاد لن ينفصل عن الكالم 
عن بدايات الفكــر املاّدّي يف املجتمع البرشّي، كما أّن الكالم عن بدايات 
الفكر املاّدّي لن ينفصل عن الكالم عن بدايات املنهج التشكييّك يف املعرفة 
اه الشــيّكّ يف 

ّ
العقلّية. ومن هنا، وبالرجوع إىل اتلاريخ املكتوب جند أّن االت

املعرفة العقلّية، قد وجد منذ القدم ويف مجيع األمم اليّت وصلتنا أنباؤها بدًءا 
من الصني واهلند ]راجع: كولر، الفكــر الرشيّق القديم، ص 201 - 203 وما بعدها، و368 
 إىل األمــم األورّبّية املتأّخرة ]يوسف 

ً
- 377[، مــروًرا بايلونان والرومان، وصوال



252

مجلة الدليل / 

العدد الثالث   السنة ااألولى   ربيع 2018

دراساٌت 

On Academic Scepticism p: 3؛  311؛  ص  الحديثة  الفلسفة  وتاريخ  اليونانّية  الفلسفة  تاريخ  كرم، 

.The History of scepticisim From Savonarola to Bayle p: 17[. غري أنّه وكما هو احلال يف 

 من نصيب الفئات اخلاّصة 
ّ

سائر املذاهب املعرفّية والفكرّية اليّت لم تكن إال
ين اكنوا يف الغالب 

ّ
يف املجتمعات البرشّيــة، فلم تتعّد إىل عواّم انلــاس ال

ين فيما جيــدون به نفًعا هلم أو موافقًة ألهوائهم ورغباتهم. 
ّ

جمّرد أتباٍع ومقل
ومع ٰذلك، فإّن ضعــف اإلدراك العقيّل عند عواّم انلاس، والرغبة اتللقائّية 
 ملاّديّتهم واالقتصار 

ً
االنفعايّلة باتلفلّت من أّي قيٍد وإلزاٍم، قد يكون منشــأ

ىلع ما تراه أعينهم وما يناســب تلقائيّتهــم؛ وٰللك إذا ما الحظنا احلوارات 
الّــيت حاكها القرآن الكريم بني بعض األنبيــاء وأممهم، كنوٍح  مثاًل، يظهر 
كيف أّن املاّدينّي اكنوا موجودين كشــعوٍب وأمٍم، وليس جمّرد حاالٍت فرديٍّة 
أو فئاٍت خاّصٍة من انلاس، وهو ما يكشف عن أحد أمرين إّما تديّن املستوى 
ي أوجب احنصار اإلدراك واحنســاره ىلع املاّدة، 

ّ
العقــيّل انلظرّي إىل احلّد ال

ي أوجب إّما اخلضوع للرغبة 
ّ

وإّما إىل تديّن املستوى العقيّل العميّل إىل احلّد ال
اتللقائّيــة االنفعايّلة باتلفلّت من أّي تقييــٍد، أو االنقياد واالتّباع ألرباب 
الفكر املاّدّي القائم ىلع التشــكيك املعريّف، وٰذلــك جرًيا وراء اتلوافق مع 
األهواء وانلوازع اتللقائّية. بل إذا ما الحظنا ما يذكره الشــاعر واملفّكر أبو 
العالء املعّرّي ]راجع: املعّرّي، رسالة الغفران، ص430 وما بعدها[ يف )رسالة الغفران( 
يف رّده ىلع )رســالة ابن القارح(، جند أّن املاّديّة انلاشــئة عن اتلديّن العقيّل 
وانلفيّس اكنت موجودًة يف نفوس الكثري من اعّمة انلاس، مصاحبًة للسذاجة 

اليّت اكنت تعل منهم أتبااًع مهلّلني ينعقون مع لّك ناعٍق.

وبعيــًدا عن ٰهــذا وذاك، وبالرجوع إىل األمم املتأّخرة نســبيًّا، جند أّن 
الشيوع واالنتشار يف أوساط العاّمة واخلاّصة من انلاس، قد اكن من نصيب 
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االعتقاد بالوجود اإلليّٰه وباألديان، ســواٌء تلك اليّت تسّم بالوثنّية(*) أو اليّت 
تسّم باألديان »اتلوحيديّة« أو غريها من ابلوذيّة والطاوّية واهلندوسّية؛ إذ ال 
اه الشيّكّ يف 

ّ
ين اكنوا من املروّجني لالت

ّ
 عند أوٰلك ال

ّ
جند املاّديّة واإلحلاد إال

ين راح العديد منهم حياول تفسري اختالفهم 
ّ

املعرفة، وانلفّي يف السلوك، ال
عن بايق انلاس من خالل اقرتاح سيناريوهات نشأة اتلأيله واتلديّن يف املجتمع 
البرشّي كما فعل كريتياس األثيّي يف تصويره لكيفّية بدء االعتقاد بالوجود 
اإلليّٰه ]Ancilla to the Pre-Socratic PhilosophersKathleen Freeman, p 157, n 25[. وكما 
 The Epicurus Reader: Selected[ ّيــة

ٰ
فعــل أبيقور يف نقضه ىلع فكرة العناية اإلهل

Writings and Testimonia, Lloyd P. Gerson, Brad, p.97[. وفيمــا عــدا ٰهذه انلماذج 

اه العاّم يف املجتمع البرشّي قائًما إّما ىلع اتلأيله 
ّ

القليلة من البرش، اكن االت
املجّرد عن ادلين، أو املقرون بادلين.

ثّم إنّــه ومضافًا إىل أّن الطابع العاّم للمجتمعات قد اســتقّر ىلع اتلأيله 
واتلديّن، فإّن املاّدينّي وامللحدين من الشــاّككني لم يستطيعوا أو لم يتسّن 
هلــم القيام بتصدير رؤاهــم ونرشها؛ وٰذلك ألّن عوامل انتشــارها وقبول 
انلاس بها لم تكــن متوّفرًة بانلحو الاكيف، كما أّن موانع انتشــارها اكنت 

قائمًة يف مواجهتها.

(*) هنــاك الكثري اّلي يمكن قول يف مواجهة الفكرة املشــهورة، بل ربما املجمع عليها، حول أّن األديان 
الوثنّيــة تعتقد بتعّدد اآلهلة؛ وٰذلك ألســباٍب كثريٍة منها مالحظٌة أبداها أبــو الرحيان ابلريوّن حول 
ّية بنحٍو مشرتٍك مع إطالقها ىلع غريها، وأنّه بالنسبة إىل 

ٰ
استعمال األمم أللفاٍظ تطلقها ىلع الات اإلهل

العرب اكنوا يطلقون مصطلح الرّب، وبالنسبة إىل غريهم اكنوا يطلقون مصطلح األب، وبالنسبة إىل 
آخرين ومنهم اهلنود اكنوا يطلقون مصطلح اإلٰل. وخصوًصا إذا ما الحظنا ما يذكره أرســطو طاليس يف 
كتاب اخلطابة عن كيفّية صريورة العظماء عند اعّمة انلاس آهلًة، بمعىن أنّهم يلجؤون إيلهم ويقّدمون 
ي منيت 

ّ
القرابني. ولٰكّن اتلوّسع يف ٰهذا األمر حيتاج إىل دراسٍة مستقلٍّة، تكشف عن سوء اتلفسري ال

به األديان املسّماة بالوثنّية أو اتلعّدديّة.
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أّما فقدان العوامل فيبدو أنّه يرجع:

: إىل طبيعة ما يســتند املاّديّون إيله يف رؤيتهم املاّديّة، وهو التشكيك 
ً

أّوال
باملعرفة العقلّية اخلالصة، فإّن تشكياكتهم خمالفًة ملا هو مألوٌف ومشهوٌر، وملا 
يرونه ويعاينونه يف حياتهم العاديّة، كما أّن موقفهم املاّدّي خمالٌف ملشهورات 
املجتمع ودين ادلولة وملوكها. ومن الطبيّي أن تؤّدي ٰهذه املخالفة إىل إعراض 
انلاس عنها، وإن وجدت هلا موافًقا يف الزنعة اتللقائّية إىل اتلفلّت من لّك قيٍد.

ثانًيــا: إىل أّن ما يتوّخ املاّديّون رفضه ومواجهته - وهو ادلين - لم يكن 
بالنسبة إىل اعّمة انلاس مصدًرا حيتاج إىل بديٍل؛ وٰذلك ألنّهم لم يكونوا بعد 
قد اعنوا من وطأة القائمني عليه واملروّجني ل، وال اكن فساد احلاّكم وامللوك 
ّية، بل يبدو أّن الئمة املشــكالت 

ٰ
مكتســيًا بلاس ادلين واملرشوعّية اإلهل

واحلروب السياســّية اكنت تلىق ىلع اعتق العائالت احلاكمة والشــخصّيات 
املســيطرة بالقّوة، ولم تكن تلأخذ طابًعا دينيًّا حمًضــا؛ وٰللك لم ينقل نلا 
اتلاريخ املكتوب تأثري رصااعت امللوك واحلاّكم ىلع أصل إيمان انلاس ودينهم، 

ىلع األقّل ىلع حنٍو واسٍع.

ثاثلًا: إىل أّن املاّدينّي وامللحدين لم يكونوا يف موقع تقديم بديٍل والســي 
إىل تغيــري الواقع القائــم وحتويله حنو األفضل واألرىق، بــل اكنت لكماتهم 
وحماوراتهم(*) جمّرد نقوٍض ينظر إيلها ىلع أنّها مشــاغبّيٌة وسفســطائّيٌة. ولم 
ون من الفالســفة واحلكماء 

ّ
يكونوا بصدد تقديم نظٍم بديلٍة، بل اكن املؤهل

ين يقومون باالهتمام بدراســة كيفّية اتلنظيم واإلدارة واتلدبري، كما 
ّ

هم ال
هو معلوٌم عن ســقراط وأفالطون وأرسطو والرواقّيني واإلسكندرانينّي ومن 

أىت بعدهم من الفالسفة البهانينّي.

(*) لكماتهم الواردة يف املصادر السابقة كفيلٌة يف إظهار ٰهذا األمر.
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أّما وجود املوانع، فريجع فيما يبدو إىل أّن السلطات احلاكمة واملسيطرة لم 
ي حيكم عقول انلاس؛ وٰذلك إّما ألنها تعتقده 

ّ
تكــن لرتىض بتبديل ادلين ال

وتتبّناه، أو ختاف اهلرج واملرج، وإّما ألّن تديّن انلاس بادلين يعّد بالنســبة 
للحكومات وامللوك وسيلًة فّعالًة تلجييشهم وتشجيعهم واتلأثري عليهم وكبح 
مجاحهم؛ وٰللك سيكون عمل الشاّككني واملاّدينّي وامللحدين منافيًا ملصلحة 
. أضف إىل ٰذلك أّن  ادلولــة واململكة، وليس جمّرد رأٍي فكريٍّ ونقاٍش عليمٍّ
للنظم واألفاكر اليّت تقّدمها األديان تأثرًيا إجيابيًّا ىلع سلوك املتديّنني، واعماًل 
عالجيًّا آلالمهم، ومصدًرا ألحالٍم سعيدٍة وآماٍل شديدٍة تبعث فيهم الراحة 
والطمأنينة أمام انسداد اآلفاق والســبل يف احلياة العاديّة، وسيطرة الظاملني 
واملفســدين، أو اتلعّرض ملــا ال يمكن تّنبه من حمــٍن ومصائب. فّل ٰهذه 
األمور لم تكــن املاّديّة تلجد هلا بدياًل، وعنها حميًدا، وعليها معينًا؛ وٰللك 

لم تكن تلكون موضع ترحاٍب وإقباٍل.

وباجلملــة لم يكن يف ابلــني ما يمكــن أن جيعل من موقــف املاّدينّي 
ا؛ وٰللك استمّر احلال ىلع ما هو عليه إىل أن  وامللحدين موقًفا شــعبيًّا واعمًّ
بدأت الظروف واألمور االجتماعّيــة باتلغرّي، وإىل أن بدأ دور ادلين وتأثريه 
باتلغرّي، فعند ٰذلك وجد املاّديّون وامللحدون عوامل نشـر أفاكرهم وسبل رفع 
ي جرى؟! ٰهذا ما عيلَّ 

ّ
وتغيــري املوانع والعوائق. كيف حصل ٰذلك؟! ومــا ال

فيما ييل أن أقوم بتلّمس جوابه.

على طريق الزدهار

استناًدا إىل ما قّدمته يمكني القول إّن الواقع االجتمايّع والفكرّي العاّم 
بدأ بشٍل طبييٍّ باتلحّول حنو انتشار املاّديّة واإلحلاد، عندما بدأت العوامل 
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املؤدية إىل انتشــاره باتلوّفر، ورشعت املوانع الّــيت تقف أمامه بالزوال. وقد 
انطلقــت رشارة ٰهذا األمر مع بدايات األلفّية اثلانية للميالد، وٰذلك عندما 
تــّم إعطاء صبغة اتلقديس لإلمباطورّيــة الرومانّية )1157 م(. ثّم تأّججت 
بقّوٍة خالل عملّية نزع األندلس من أيدي املسلمني اليّت استمّرت حّت اعم 
)1492 م( ثّم خرجت املاّديّة اإلحلاديّة عن السيطرة مع سقوط القسطنطينّية 
)1453 م(. فٰهذه األحداث - ورغم كونها سياسّيًة - تضّمنت وأعقبت حتّوالٍت 
اجتماعّيــًة وفكرّيًة وثقافّيًة مّجًة كما هو احلال اعدًة، أّدت إىل توفري العنارص 
اخلاّصة بتحويل املاّديّة واإلحلاد من جمّرد حالٍة حمدودٍة إىل حالٍة مجعّيٍة تســري 
حنو اتلعاظم واالنتشار؛ وألجل ٰذلك ال بّد من تسليط الضوء باختصاٍر شديٍد 
مناســٍب للمقام ىلع األحداث اتلارخيّية بنحــٍو يربطها باتلحّوالت الفكرّية 
ي حنتاجه ملعرفة 

ّ
واالجتماعّيــة حّت تصري الرؤية ىلع قدٍر من الوضــوح ال

ي يه عليه اآلن.
ّ

األسباب احلقيقّية وراء وصول املاّديّة واإلحلاد إىل احلال ال

ويمكنــي يف ابلداية أن أمجــل العوامل اليّت تراكمــت ىلع مّر القرون 
املاضية، وأّدت يف انلهاية إىل تطور الظاهرة اإلحلاديّة، يف ما ييل(*):

األّول: انقســام الكنيسة املســيحّية إىل رشقّيٍة أرثوذكســّيٍة، وغربّيٍة 
اكثويلكّيٍة )1054م(، وإعالن رأس اهلرم يف الكنيســة الغربّية الاكثويلكّية 
قيام اإلمباطورّية الرومانّية املقّدسة يف منتصف القرن اثلاين عرش للميالد، 
ومن ثــّم عملت ٰهذه اإلمباطورّيــة ىلع جعل عقيدتهــا العقيدة الوحيدة 
الصحيحة واملقبولة، واليّت تضمنت فيما تضّمنته اعتبار السلطة ابلابوّية يه 

(*) ٰهذه األمور مجيًعا مبثوثٌة يف لّك كتب اتلاريخ اليّت أرّخت تللك الفرتة، وجيدها ابلاحث بســهولٍة. ومن 
 Foundations ،بلول هازار ) ٰهــذه املصادر )عرص اثلورة( ألريك هوبزباوم و)أزمة الويع األوريّبّ
of Western Civilization - Robert Bucholz ويف ٰهــذا الكتــاب مصادر كثريٌة يمكن 

الرجوع إيلها، وسوف جيد القارئ يف الحئة املصادر عناوين أخرى.
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الســلطة الشاملة واملطلقة. فسعت إىل إعمامها عب إلغاء لّك الرؤى األخرى 
ّيًة. ورغم أّن الزنعة الشمويّلة لم 

ٰ
دينّيًة اكنت أو غري دينّيٍة، ماّديًّة اكنت أو إهل

تكن أمًرا جديًدا ىلع الفكر املســييّح، بل سبق وأن بدأت يف القرن اثلالث 
امليالدّي وتعّززت بعد أن أصبحت املســيحّية ادلين الرسيّم لإلمباطورّية 
ي اعتنق ادلين املسييّح، وكنت دليه رغبٌة 

ّ
الرومانّية يف عهد قســطنطني ال

بتوحيد الرؤى والعقائد، وٰهذا ما حتّقق من خالل املجامع املســكونّية اليّت 
انعقــدت أكرث من مّرٍة خالل القرون الســّتة األوىل تلطّور املســيحّية حلّل 
اخلالفات املسيحّية ادلاخلية حول طبيعة املسيح والكتاب املقّدس ومصدر 

العقيدة وغريها من األمور.

اثلاين: بعد تأســيس اإلمباطورّية الرومانّية املقّدســة، تّم تســخري لّك 
مقّدرات املمالك األورّبّية خلدمة أهداف الكنيسة، ومن ضمنها: 

شّن احلروب الصليبّية اليّت اســتزنفت القّوة االقتصاديّة والبرشّية للعالم 
األوريّبّ، وسبّبت ما سبّبته من مشالك اجتماعّيٍة. 

العمل ىلع تعميــم الرؤية الاكثويلكّية بوصفها عقيــدًة موّحدًة، فربطت 
ســلطان امللوك واحلاّكم ىلع أراضيهم بمدى خدمتهم تلحقيق انتشــار ٰهذه 
الرؤية وجمابهتهم وحماربتهم ألصحاب اآلراء األخرى، وقد اكنت بداية ٰذلك 
يف مواجهة املسلمني وايلهود واملاّدينّي، خصوًصا بعد سقوط ادلولة األموّية يف 
إســبانيا. وقد بلغت السلطة ابلابوّية ذروتها ىلع يدي ابلابا )أنسنت اثلالث( 
 جديًدا 

ً
يف القرن اثلالث عرش للميالد، وقد أدخلت الكنيسة يف عهده مبدأ

 إذا استأصل 
ّ

إىل القانون األوريّبّ يقيض بأنّه ليس للحاكم االحتفاظ بعرشه إال
مجيع املهرطقني واملناهضني لفكر الكنيسة. وإن حدث أن ترّدد أمرٌي أو ملٌك 
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يف تنفيــذ أمر ابلابا بتعذيب ٰهؤالء املخالفــني، فإنّه يضطهده فوًرا وتصادر 
ين حتّرضهم ىلع مهامجته ]راجع: 

ّ
أراضيه وتباح أمالكه ألعوان الكنيسة ال

بيوري، حّرّية الفكر، ص 53 وما بعدها[.

اثلالث(*): ترمجة الرتاث العليّم اّلي خلّفه ايلونانّيون والرومان واملسلمون 
إىل اللغة الالتينّية، ومن ثّم بدء العمل ىلع تأســيس علم الكالم املســييّح 
 

ّ
اعتماًدا ىلع الكتــاب املقّدس وىلع كتابات اآلباء يف املوروث الفلســيّف. إال

أّن الرتمجة شــملت املوافق واملخالف ألهداف الكنيســة فعادت إىل الواجهة 
اخلالفات املسيحّية اليّت اكنت سائدًة يف بدايات تأسيس املسيحّية، وقد تّل 
ٰذلك أكرث بعد سقوط القسطنطينّية وهجرة املثّقفني واألدباء والفّنانني منها إىل 
بقّية مناطق أورّبا، كما نشــأت خالفاٌت جديدٌة مماثلٌة لليّت اكنت سائدًة بني 
ي خلّفه املسلمون وايلهود، 

ّ
املذاهب اإلسالمّية وايلهوديّة تبًعا لرتمجة الرتاث ال

ي اكن أهّمه من ٰهذه اجلهة كتب ابن سينا وابن رشٍد وابن اهليثم والفارايّب 
ّ

وال
وابن باجة والغزايّل وابن ميموٍن، مضافًا إىل كتب أرسطو وأفالطون.

ومن جهٍة أخرى بدأت حماوالٌت عديدٌة إلكمال مسرية العلوم اتلجريبّية 
من حيث انتىه ايلونانّيون والرومان وايلهود واملسلمون، وكٰذلك بالنسبة إىل 
الفّن واألدب. ونتيجًة ٰللك لكّه، وجدت الكنيســة نفسها أمام العديد من 
اهات اليّت تنىح خالفًا تلوّجهاتها، سواٌء يف فهم ادلين والعقيدة والكتاب 

ّ
االت

املقــّدس، أو يف االهتمام بالعلوم املختلفة خارج ســلطة اتلعليم املدريّس 
الرسيّم اليّت تسيطر عليه. ولّك ٰذلك اكن مقصوًرا ىلع فئة املتعلّمني القادرين 
ىلع الوصول إىل الكتب واستنســاخها، ولٰكن باخرتاع الطابعة أصبح األمر 

(*) لقد حتّدثت أيًضا عن ٰهذه انلقطة وانلقاط الالحقة بيشٍء من اتلفصيل مع اإلشارة إىل املصادر يف كتاب 
)الفلسفة.. تأسيسها - تلويثها - حتريفها( يف املبحث اثلالث، الفلسفة ىلع فراش املوت، ص 57.
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اهات املختلفة 
ّ

خمتلًفا، بل أخذت املعرفة تنترش شيئًا فشيئًا، وأصبحت االت
قادرًة ىلع بّث أفاكرها ونرشها، بعد أن سيطرت الكنيسة ىلع مقايلد اتلعليم، 
واحنرص تداول العلوم من خالل مدارســها اخلاّصة اليّت اكنت تقترص ىلع ما 

خيدم توّجهاتها ادلينّية، ويتناسب مع أهدافها.

الرابع: نشــوب رصااعٍت فكرّيٍة حاّدٍة بني الكنســية بقراءتها الكالمّية 
للفلسفة األرســطّية املمزوجة باألفالطونّية واألفلوطينّية من جهٍة، وبني ما 
ي ترمجت كتبه بما فيها تلك اليّت تهاجم 

ّ
عرف بالرشــديّة تبًعا البن رشٍد ال

املتلكّمني املسلمني وأهل احلديث، وكذا رشوحاته وتلخيصاته لكتب أرسطو 
اليّت اختلفت يف العديد من مسائلها عن انلظرة الاكثويلكّية السائدة. وانضّم 
ي رّوج 

ّ
اه انليّصّ أو الوحيــايّن )األخبارّي(، ال

ّ
إىل الرصاع ما يســّم باالت

للشــّك املعريّف يف آيّلات العقل، ورأى عجــزه املطلق عن اخلوض يف قضايا 
ادلين، وباتلــايل رضورة االقتصــار ىلع منقوالت الــويح يف أخذ العقيدة 
واتلعويــل ىلع اإليمان القلّب بدل ادليلل العقــيّل، ورفض االحتاكر يف فهم 
الكتاب املقدس للكنيســة وتفسريه، وٰهذا ما عرف باحلركة االعرتاضّية أو 

البوتستانتّية اليّت قادها مارتن لوثر )ت 1564 م(.

اذ الكنيســة الاكثويلكّية جمموعة تدابري وقائّيٍة ودفاعّيٍة يف 
ّ

اخلامس: اخت
مواجهتهــا للتّيارات الفكرّية، فحّرمت تداول لّك األفاكر املنافية، وحظرت 
نــرش الكتب املخالفة، وادلراســات املناوئة هلا، وعمدت إىل توســيع عمل 
حماكم اتلفتيش اليّت بدأت أساًسا يف إسبانيا بعد استعادة األندلس من أيدي 
املســلمني، وألزمت لّك القوى احلاكمة يف املقاطعات األورّبّية بإيكال حّل 
األمور املتعلّقة حبماية العقيدة إيلهم، فأنزلت العقوبات القاسية واحلاّدة بمن 
يثبت توّرطه، اكلوضع ىلع اخلوازيق، واتلعليق ىلع أعمدة التشهري، والسجن، 
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واإلحراق، وانليف، وحرمــان الّرّية من اإلرث إىل جيلني أو ثالثٍة، وحّثت 
اعّمة انلاس ىلع الوشــاية بكّل من يعلمــون توّرطه بأفاكر اهلرطقة والضالل 

املنافية تلعايلم الكنيسة. ]املصدر السابق[

الســادس: ونتيجًة إلمعان حماكم اتلفتيش يف عملهــا، بدأ اتلململ من 
اإلرهاب الفكرّي ينمو شــيئًا فشــيئًا، حّت برزت إىل السطح دعوات احلّرّية 
ادلينّية وحّرّية العقيدة، فراحت تتشّل هنا وهناك مجااعٌت مناهضٌة تدعو إىل 
رفع احلظر والقيود عن االعتقاد ادليّي، وقد اقترصت يف بداياتها ىلع خصوص 
 أنّها بقيت 

ّ
الطوائف واملذاهب املسيحّية، وشملت الحًقا ايلهود واملسلمني، إال

بالنســبة إىل امللحدين حمّل اتّفاٍق ورىًض، حّت أّن جون لوك نفسه قد استثىن 
امللحدين يف دعوته إىل التسامح واحلّرّية ادلينّية. فنشبت حروٌب أهلّيٌة ودينّيٌة 
وسياســّيٌة يف العديد من املناطق كبيطانيا وفرنسا، قادت يف انلهاية إىل رفع 
ّية 

ٰ
 عن الكتــب اليّت تمّس أصل اتلديّن والات اإلهل

ّ
قيود النرش والطباعة إال

وقدســّية املســيح. وبارتفاع احلظر عن النرش والطباعة لم يعد باســتطاعة 
الكنيسة الاكثويلكّية ضبط األمور، وخست سيطرتها يف العديد من املواطن 
ي قام احلاّكم املتعاطفون معه أو املنتمون إيله 

ّ
لصالح املذهب البوتستانيّت ال

بعد استالمهم ملقايلد احلكم بتكرار اتلجربة الاكثويلكّية يف حتقيق الشمويّلة 
كن ٰهذه املّرة يف 

ٰ
ي القتــه الاكثويلكّية، ول

ّ
الفكرّية، فالیق نفس املصري ال

ني -خصوًصا 
ّ
ني غر ادلينّيني؛ إذ برزت مجااعٌت جديدٌة من املؤهل

ّ
مواجهة املؤل

يف بريطانيــا - تدعو إىل اعتماد العقل حــرًصا، فانهالت ىلع اتلعايلم ادلينّية 
انلظرّيــة والعملّية نقًدا وتفنيًدا، حّت وصــل األمر إىل رفض واقعّية الويح، 

ي يعتمد ىلع العقل حرًصا. 
ّ

واستبداهلا بادلعوة إىل ادلين الطبيّي ال

اه أن يفّتت هيبة الكنيسة وعقائدها بكّل تّياراتها، 
ّ

لقد استطاع ٰهذا االت
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ويعيّل من دور العقل وأهّمّية العلوم الطبيعّية، وسى إىل إجياد بدائل جديدٍة 
عــن انلظم ادلينّية للفرد واملجتمع، فنــادوا بعقلّية االعتقاد بالوجود اإلليّٰه 
واألخالق واســتقالهلما عن ادليــن، وباحلّرّية الفكرّيــة املطلقة والقيمة 
اإلنســانّية املوّحدة، ورفض اتلميزي ادليّي بكّل أشــاكل، فســادت انلظرة 
املتساوية إىل لّك اجلنس البرشّي، واعتبار العالم اإلنسايّن دولًة واحدًة تمع 
ّيون الرافضون 

ٰ
يف كنفهــا لّك أنواع البرش ىلع اختالفهم. لقد اســتطاع اإلهل

للويح وادلين املسييّح فرض أنفسهم بقّوٍة ىلع الساحة االجتماعّية والفكرّية 
والسياســّية، ولٰكّن األمر لم يستمّر ىلع ٰهذه الشالكة؛ ألّن تّياًرا آخر اكن يف 
اه الشّكّ املاّدّي. 

ّ
طريقه إىل االســتفادة الفاعلة من لّك ٰذلك لصاحله وهو االت

وفيما ييل بيان ٰذلك مع تفصيل ما أمجل سابًقا.

ازدهار الماّدّية

رغم أّن اتلّيار الشــيّكّ يف بدايات نشوئه يف أورّبا اكن ىلع يدي املسيحّيني 
ين شــّككوا يف 

ّ
انلّصّيني والصوفّيني من أمثال أوكم ومونتاين وباســاكل، ال

املعرفــة العقلّية للوجود اإلليّٰه وقضايا ادلين، غري أّن رفع القيود عن الفكر 
ين اتّفقوا 

ّ
والصحافة سمح ببوز القسم اآلخر من الشاّككني، وهم املاّديّون ال

مع األخبارّيني والصوفّيني يف رفض املعرفة العقلّية يف القضايا ادلينّية ومسألة 
الوجود اإلليّٰه واألخالق، بيــد أنّهم رفضوا أيًضا القبول بالويح واملنقوالت 
 عن ٰذلك العلــوم اتلجريبّية بدياًل حرصيًّا للمعرفة 

ً
ادلينّية، واختاروا بدال

البرشّية. فمع تطّور العلوم اتلجريبّية اليّت اســتقلّت عن السيطرة الكنسّية 
ين تابعوا مســرية بناء العلوم اليّت 

ّ
ة العقلّيني )الربوبينّي( ال

ّ
ىلع أيدي املؤل

خلّفها املســلمون والرومان وايلونانّيون، وبعد رصااعٍت حاّدٍة مع نظرّياتهم 
املخالفة لظاهر انلصوص املقّدســة، خصوًصا تلــك املتعلّقة بعلم الفلك 
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دراساٌت 

كمــا حصل مع اغيلليو وكوبرنيكوس وغريهما؛ اكنت نتيجتها األخرية خلع 
القداسة عن الكنيسة ومقّدساتها، واهلجوم الفكرّي ىلع تعايلمها ونصوص 
ة العقلّيني 

ّ
كتابها، والّــيت أّدت يف انلهاية إىل ضعفها وهوانهــا لصالح املؤهل

أتباع العلم اإلنســايّن، ومن أبرز ٰهذه املحــاوالت حماولة إدوارد جيبون يف 
كتابه )اضمحالل اإلمباطورّية الرومانّية وسقوطها(، إذ تعّرض فيه إىل أصل 
املســيحّية وكيفّية نشــوئها وقيمة تعايلمها، وكن ل األثر ابلالغ يف تضعضع 

املوقف الكنيّس وقيمته عند انلاس(*).

أمام ٰهــذا الواقع، أصبحت الطريــق أمام الشــاّككني املاّديني معّبدًة، 
فصّبوا جــام أفاكرهم ىلع نقد لكٍّ من املعرفة العقلّيــة واملعرفة انلقلّية عن 
 Academic Skepticism[ الويح، وٰهذا ما تّم تتوجيه بكّل من أعمال بير شــارون
 ]in Seventeenth-Century French Philosophy, The Charronian Legacy 1601–1662, 2014

ي يعّد مؤّســس مدرســة الشّك يف القرن الســابع عرش، وقد تّل دوره 
ّ

ال
ي هاجم فيه املســيحّية بكّل 

ّ
املناهض للكنيســة يف كتابه )فن احلكمة( ال

مبادئها. وأعمال ديفيد هيوم خصوًصــا آخرها )حماوراٌت يف ادلين الطبيّي( 
 من الويح واملعرفة العقلّية بالوجود اإلليّٰه، وأعمال ديديرو 

ًّ
ي نقد فيه كال

ّ
ال

خصوًصا دائرة املعارف اليّت مجع فيها باتلعاون مع مفّكرين آخرين لّك اآلراء 
املناقضة واملخالفة للكنيســة، وســى إىل حتويل انلاس إىل املاّديّة والعلوم 
البرشّية عب نقده للنظم االجتماعّية واالقتصاديّة والرتبوّية واتلعليمّية اليّت 

خلفتها الكنيسة.

الدفاع عن الدين باختراع المثالّية

 , Atheism andDeism Revalued, Heterodox Religious Identities in:راجــع(*)
.Britain, 1650-1800By Wayne Hudson, Diego Lucci, p 229 كما يمكن الرجوع إيله 

ملالحظة أحوال بايق الشخصّيات املذكورة.
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لقد أّدى انتشار ٰهذه املحاوالت التشكيكّية املاّديّة املفرطة إىل أن يذهب 
اهٍ مقلــوٍب، فبدل أن يقوموا بادلفاع من خالل إاعدة 

ّ
بعض املتديّنني إىل ات

اتلأسيس للمعرفة العقلّية، وحّل املشكالت املعرفّية، ذهبوا بعيًدا يف رضب 
مطلق املعرفة العقلية واحلّســّية املاّديّة مًعا، فرفضــوا واقعّية العالم بوصفه 
اعلًما ماّديًّا؛ وٰذلك رغبًة يف تصحيح اإليمان ادليّي، فتّم تأســيس ما عرف 
باملثايّلة(*) ىلع يدي جورج بارلك، وزادت األزمة املعرفّية حول قيمة املعرفة 
العقلّية اليّت حاول جمموعٌة من العقلّيني - كما ســتأت اإلشــارة - احلفاظ 
عليها، ســواٌء ىلع الطريقة الاكثويلكّية أو ىلع الطريقة األرسطّية الرشديّة، 

أو ىلع الطريقة ادليكارتّية.

بيد أّن التشكيك اكن أجنح؛ ألنّه أسهل، فاستمّر يف االنتشار أكرث فأكرث 
ي سى إىل إنقاذ اإليمان واألخالق 

ّ
حّت تّم تتوجيه ىلع يدي إيمانويل اكنط ال

ومهامجة العقلّيني واملتديّنني الطقوســينّي مًعا، فســّطر مبادئه الشّكّية يف 
املعرفة اإلنســانّية، ونقد أدلّة الوجود اإلليّٰه اليّت ضّمنها يف كتابه بأسلوٍب 
ين رفعوا من شــأنه وشــأن هيوم؛ 

ّ
مؤثٍّر وجّذاٍب، مّما جعله قبلة املاّدينّي ال

ي انترص 
ّ

ملا قّدمه ٰهذان الرجالن من خدمٍة جليلٍة ملذهب الشــّك املاّدّي ال
اهات األخرى اكملذهب الكاليّم ىلع 

ّ
اجتماعيًّا وسياســيًّا يف انلهاية ىلع االت

الطريقة الاكثويلكّية، واملذهب الشــيّكّ األخبارّي أو الصويّف البوتستانيّت، 

ة من خالل اّتاهني: األّول هو األفاكر الصوفّية املتطّرفة 
ّ

(*) يبــدو يل أنّه تّم اتلمهيد تارخييًّا الخرتاع املثايل
حول الواقع والكون، إذ اعتبت لّك ما خال اهلل وهًما ورسابًا. واثلاين املشــّككون يف املعرفة احلّســّية 
ين وُجدوا يف عرص االحنطاط للحضارة ايلونانّية وانقالب األاكديمّية 

ّ
من أصحاب الشــّك املتطّرف ال

اهني - مع وجود ادلافع الشديد نلرصة ادلين أمام 
ّ

األفالطونّية إىل أكاديمّيٍة للشّك. فلٌّ من ٰهذين االت
التشكياكت اليّت مارســها املاّديّون حول أصل ادلين وأصالة نصوصه - أّديا إىل اهلروب إىل األمام من 
خالل القبول بالتشــكيك املطلق واعتبار لّك يشٍء يف العقل ومن العقل، وأّن اهلل هو الفاعل يف ٰهذا 

العقل. ]راجع كتاب )حماورات بارلك( وكتاب )نقد العقل املحض لاكنط([.
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دراساٌت 

ة الالدينّيني مثــل ماتيو تندال، وإيرل 
ّ
واملذهب العقيّل اخلالــص عند املؤهل

شافســتربي، وباروخ اســبينوزا، وأصحاب الزنعة اتلوفيقّية كما هو عند 
اليبنزت وكريستيان فولف.

لقد لعبت لّك ٰهذه األحداث )وغريها مّما لم أرش إيله بدايع االختصار(، 
بنحٍو متشــابٍك يف تمهيد الطريق أمام صعود املاّديّة واإلحلاد وتطّورهما. ويف 
املقابل عملت املاّديّة بدورها ىلع االستفادة من لك ٰذلك لبسط أفاكرها ونرشها 
والســيطرة أكرث ىلع املجتمع البرشّي؛ إذ ســى أنصارها إىل تدعيم موقفهم 
التشــكييّك من املعرفة العقلّية اخلالصة، وموقفهــم املنكر للمعرفة انلقلّية 
ادلينّية، مســتفيدين من الشــّاكني املتديّنني يف نقد العقل، ومن العقلّيني 
ة يف نقد ادلين، وبذلوا قصارى جهدهم للتحفزي ىلع اســتبدال لّك ٰذلك 

ّ
املؤل

باملعرفة اتلجريبّية تلأسيس العلوم اإلنسانّية الوضعّية والطبيعّية - اليّت أزكها 
ون، بعد أن تّم نقلها من العالم اإلساليّم - ثّم 

ّ
وأكمل مسريتها العقلّيون املؤهل

عملوا جبدٍّ ىلع إجياد ابلدائل الفكرّية والعملّية ىلع لّك الصعد. وٰهكذا، بدأت 
مرحلٌة جديدٌة من الفكر يف األرض األورّبّية سى املاّديّون فيها إىل تقديم منظومٍة 
متاكملٍة وشاملٍة متمّثلٍة باملنهج املعريّف احلّسّ املتطّرف، واألخالق انلفعّية، 
تلكون أساًسا ســلوكيًّا وترشيعيًّا، والرؤية الليربايّلة يف االجتماع والسياسة، 
وانلظرة املاّديّة اذلّرّية الرتكيبّية يف دراسة الطبيعة والكون واإلنسان. تبعها فيما 
بعد حماوالٌت تلأسيس نظاٍم اقتصاديٍّ تأرجح بني االشرتاكّية والرأسمايّلة قبل 
أن تنترص األخرية الحًقا. وخالل لّك ٰذلك ســى املاّديّون إىل تغيري نظم اتلعليم 
والرتبية بانلحو املتوافق ومبادئهم، حــّت حتّقق هلم ٰذلك يف العقود األوىل من 

القرن العرشين من خالل تأسيس منظمة ايلونسكو.
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تلخيص العوامل اّلتي أّدت إلى ازدهار الماّدّية

وحمّصلة لّك ما مّر، يتبنّي أّن العوامل اليّت اكنت وراء تطّور املاّديّة واإلحلاد 
وازدهارهما، تنقسم إىل قسمني:

األّول: عوامل أوجدها أعداء المنظومة الماّدّية أنفسهم

وتتلّخص يف ثالثٍة:

ي تلبّس بزّي 
ّ

اه الكاليّم الاكثويليّك ال
ّ

: األداء املعريّف والسلويّك لالت
ً

أّوال
العقل والفلسفة األرسطّية املختلطة باألفالطونّية واألفلوطينّية، واقترص من 

الفلسفة ىلع ما خيدم توّجهاته وحّرم ما ينافيها. 

اهني األخبارّي والصويّف، فيما عرف 
ّ

ثانًيا: األداء املعريّف والســلويّك لالت
ي اكن من املتصّدرين لرتويج املنهج الشــيّكّ يف 

ّ
باملذهب البوتســتانيّت، ال

املعرفة العقلّية.

ي قــام بهدم القيمة 
ّ

ــة املنكرين للويح، ال
ّ
ثاثلًــا: األداء املعريّف للمؤهل

 وسيلًة بلناء انلظام العقدّي 
ًّ

املعرفّية ملصادر الويح، واعتبار العقل مســتقال
والسلويّك، وتنظيم احلياة البرشّية الفرديّة واالجتماعّية والسياسّية، ولٰكن من 
دون بيان أّي منهٍج واضٍح ومنضبٍط لكيفّية عمل ٰهذا العقل، حبيث يضمن 
اســتقامته بوصفه بدياًل حقيقيًّا، وحيميه من االنهيار أمام حلة التشكيك 
اليّت مارسها املاّديّون. بل بقيت ادلعوة إىل العقل واالستقالل العقيّل اغئمًة ال 
 االستقاليّلة الفكرّية عن انلصوص ادلينّية واتلقايلد واألعراف 

ّ
يفهم منها إال

االجتماعّيــة، مّما مّهد الطريق النتحال االنتمــاء إىل العقل الحًقا من قبل 
امللحدين واملاّدينّي أنفسهم.
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دراساٌت 

الثاني: عوامل أوجدها الماّدّيون أنفسهم

 وتتلّخص أيًضا يف ثالثة أموٍر:

: اتلأسيس انلظرّي اتلدرييّج ملنظومٍة ماّديٍّة شاملٍة يف املنهج والفلسفة 
ً

أّوال
والســلوك الفردّي واالجتمايّع والسيايّس واالقتصادّي، وٰهذا ما حتّقق بنحٍو 

جيلٍّ رغم االنتاكسات اليّت منيت بها واستطاعت إّما تداركها أو إخفاءها.

ثانًيا: تنمية العلوم انلظرّية اتلجريبّية ىلع خلفّيٍة معرفّيٍة شاّككّيٍة وتريبّيٍة 
متطّرفٍة، وفلســفّيٍة ماّديٍّة، وٰهذا ما مّكنهم من وضع انلظرّيات املاّديّة حول 
، ومن ثــّم تقديم العلم والعقل يف  اإلنســان والكون يف بلاٍس عليمٍّ تريبٍّ

مواجهة ادلين.

ثاثلًا: السيطرة ىلع مقايلد اتلعليم واالقتصاد وإغراق املجتمعات البرشّية 
باهلموم والطموحات املاّديّة اليّت أنهكــت اعّمة انلاس، وحرصت توّجهاتهم 
وتطلّعاتهم بتحقيق رضورات املعيشــة أو رفاهّيتها، وكّرســت جعل العلم 

وسيلًة ألجل ٰذلك.

تلخيص األهداف، آلّيات اإلنجاز، ووسائل الترويج

بدايًة ال بّد من أن نضع يف احلسبان أّن عمل املاّديني للسيطرة ىلع مقايلد 
ي قادهم - يف ظّل ضعف 

ّ
االجتماع والسياســة واتلعليم واالقتصاد، هو ال

خصومهــم - إىل حتقيق االنتصار العميّل واتلحّكم بمقايلد األمور وســريها 
خــالل القرن املنرصم، وقد تــّم ٰذلك ىلع مراحل، وبــدايع حتقيق ثالث 
مهّماٍت. وحّت نفهم الوسائل اليّت اعتمدوها؛ ال بّد من أن نقوم باتلوّسع قلياًل 
يف الكشف عّما أضمر سابًقا، وٰذلك باإلشــارة إىل ٰهذه املهّمات واألهداف 
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اليّت وضعهــا املاّديّون أمامهم، ورأوا أّن انتصارهم يتّم من خالهلا، ويتوّقف 
جناحهم ىلع حتقيقها. وٰهذه املهّمات يه:

املهّمة األوىل: وتقيض باتلخلّص من الســيطرة السياســّية واالجتماعّية 
، ســواٌء الاكثويلكّيون أو  ّيني عموًما وادلينّيني بشــٍل خاصٍّ

ٰ
والعلمّية لإلهل

البوتستانت، وٰذلك بشٍل اكمل من خالل خطوتني:

ّيني 
ٰ
األوىل: هدم األســس املعرفّية والعقلّية للكنيسة الاكثويلكّية واإلهل

عموًما، وٰذلك من خالل التشــكيك باملعرفة العقلّيــة، وباتلايل اعتبار ما 
يسّم بالفلسفة األوىل أو امليتافزييقا حبوثًا فاقدًة للقيمة العلمّية، وٰذلك ىلع 
يدي بير شارون وديفيد هيوم ومجاعة فيينا الحًقا، وقد رّصح الالحق منهم 
بأنّه متممٌّ لعمل السابق. وقد استفادوا كثرًيا - كما سبقت اإلشارة - يف عملهم 
ٰهذا من األعمال اليّت قّدمها الشاّككون املتديّنون من قبيل مونتاين وباسال 
وبرونــو وجون لوك وباريلك وإيمانويل اكنط. بل إّن الشــاككني املتديّنني قد 
أجنزوا من ٰهذه املهمة أكرث مّما أجنزها املاّديّون؛ وٰللك تّم اعتبار ٰهذه املهّمة 
حبكم املنجزة واملنتهية منذ حماولــة إيمانويل اكنط، وتّم تكريس العقالنّية 

بوصفها مظهًرا من مظاهر املاّديّة.

واثلانية: نقد منقوالت الويح وادلين وكس احلصانة واهليبة اليّت تتمّتع بها 
نصوصه وتعايلمه، وتصويره بمظهٍر برشيٍّ حمٍض يف نشوئه وتطّوره، ومالحقة 
لّك ما يمكن اعتباره ســلبيًّا ومشينًا يف مبادئه أو أحاكمه أو ممارسات أتباعه. 
ين ذكرتهم ســابًقا، مضافًا إىل كتابات 

ّ
وٰهذا مــا تّل أيًضا يف كتابــات ال

ّيون 
ٰ
ديديــرو وجيبون. وقد استفاد هؤالء كثرًيا وبشٍل عميٍق مّما قام به اإلهل

 أّن عمق 
ّ

ين أنشــؤوا ما يســّم بادلين الطبيّي ورفضوا الويح اإلليّٰه. إال
ّ

ال
االرتباط بني اعّمة انلاس واملصادر ادلينّية لم يكن قاباًل للكســـر واإلزالة 
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بســهولٍة؛ وٰللك اكن ال بّد من اللجوء إىل دراسة ادلين بوصفه حالًة برشّيًة، 
وجعل ٰهذه ادلراسة جزًءا من ادلراســات االجتماعّية وانلفسّية أو ما يسّم 
ّيٍة وجعله جمّرد 

ٰ
باإلنرثوبولوجيا، فاكنت انلتيجة تفريغ ادلين من أّي قيمٍة إهل

تلّياٍت غــري موضوعّيٍة لألحوال ادلاخلّيــة واخلارجّية اليّت تعرتض انلفس 
البشـرّية، وٰذلك بعد قيام املنّظرين بدراسة اآلثار والوثائق والقبائل ابلدائّية 
واحلاالت ادلينّية عب اتلاريخ وتفســريها، ثّم عمــل املقارنات واملقابالت 
إلدراك التشابهات واالختالفات بني األديان؛ تمهيًدا الستخالص تفسرياٍت 

لكّّيٍة وشمويّلٍة ختدم الرؤية املاّديّة للعالم واحلياة.

وقد اســتمّر العمل ىلع إجنــاز ٰهذه املهّمة خالل القرنني اتلاســع عرش 
والعرشين وإىل اآلن(*)، وكنت الرؤى وانلظرّيات واتلفسريات اليّت خرج بها 

املنّظرون مصدر استفادٍة كبريٍة من قبل امللحدين اجلدد(**).

املهّمة اثلانيــة: تقيض بإجياد ابلديل عن املنظومــة ادلينّية املنهارة. وقد 
ة الالدينّيني بمحاولة تأســيس ٰهذا ابلديل، حيث 

ّ
ســبق املاّدينّي قياُم املؤهل

عملوا ىلع إخراج األخالق الفاضلة من كنف األساس ادليّي وإرجاعها إىل 
حضن العقل، وعملوا ىلع إجياد عقــٍد اجتمايعٍّ جديٍد يرىع احلّرّية ادلينّية 
والسياسّية. بيد أنّهم اكنوا جمّرد حلقٍة فاصلٍة قصريٍة مّهدت عن غري قصٍد حنو 
ترّبع املاّديّة ىلع عرش اتلغيري، منطلقني من منهجهم التشــكييّك يف املعرفة 

العقلّية، فرسموا ألنفسهم خريطًة شاملًة تمّثلت بما ييل: 

 Gustave Le Bon Robert, Ranulph Marett, Ernst:أشــهر املنّظرين يف هذا احلقل هــم (*)
 Cassirer, Edward Burnett Tylor, Mircea Eliade, Karl Marx, Sigmund

.Freud, Émile Durkheim, Max Weber.

(**) من قبيل ميشــال أونفري يف كتابه )نيف الالهوت(، وريتشــارد دوكيزن يف كتابه )وهم اإلٰل(، وسام 
هريس يف كتابه )رسالٌة إىل األّمة املسيحّية(، ودانيال دنت يف كتابه )كس اتلعويذة(، وغريهم.
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: ترويج املنهــج اتلجريّب املتطّرف يلكون منهًجــا معرفيًّا وحيًدا، 
ً

أّوال
مستفيدين من خدمات الشاّككني ادلينّيني؛ وٰذلك يلكون بدياًل عن املنهج 
العقــيّل واملنهج انلقيّل واملنهج الصــويّف، وباتلايل اعتبار العلــوم الطبيعّية 
واإلنســانّية الوضعّية مصدًرا وحيًدا للمعرفــة العلمّية؛ وٰذلك بعد أن نالت 
ني، أو من ليس منخرًطا أصاًل يف 

ّ
ٰهذه العلوم جمدها وشهرتها ىلع يدي املؤهل

حلبة الرصاع حول ادلين واأللوهّية؛ وٰذلك تلكون بدياًل عن الكتب املقّدسة 
وكتابات اآلباء والرهبان.

ثانًيا: اعتناق الليبايلة منهًجا سياســيًّا واجتماعيًّا مستفيدين مّما قدمه 
جون لوك يف رســالة التســامح وغرها؛ وٰذلك تلكون بديــاًل عن املنظومة 

ادلينّية االستبداديّة احلاكمة ىلع مقايلد احلياة السياسّية واالجتماعّية.

ثاثلًا: إاعدة إحياء مذهب الذّلة يلكون منهًجا أخالقيًّا ترشيعيًّا حتت اســم 
»انلفعّية«، وٰذلك ىلع يدي جريم بنثام وجون ســتيوارت مل؛ وٰذلك يلكون 
بدياًل عن الرؤية املسيحّية للغايات السلوكّية واألخالقّية اليّت اكنت حاكمًة 

ىلع األعراف االجتماعّية والقوانني الترشيعّية.

رابًعا: تأســيس الرأســمايّلة بصفتها نظاًمــا اقتصاديًّا بعــد تغلّبه ىلع 
االشرتاكّية؛ وٰذلك تلوجيه األنظار حنو االهتمام باتلملّك واتلجارة وحتصيل 
الرفاهية يف العيش، بعد أن اكنت الرؤية املســيحّية تزدري العمل ادلنيوّي، 

ه انلفوس حنو االقتصار ىلع الغايات ادلينّية واألخروّية. وتوجِّ

خامًســا: تكريس انلظرة إىل العلماء واملتخّصصــني يف العلوم الطبيعّية 
يلكونــوا مرجعّياٍت حرصّيًة لعاّمة انلاس يف أخــذ املعرفة، ويلكونوا رموًزا 
تملك االحرتام واتلبجيــل العاّم واألهلّية واجلــدارة يك تكون قدوًة؛ حّت 
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يكونوا بدياًل عن اآلباء والقّديسني والرهبان وسائر الشخصّيات ادلينّية اليّت 
حتظى بالقداسة واالحرتام دلى اعّمة انلاس.

سادًسا وأخرًا: ابتداع االنتماء القويّم والوطّي يلكون علقًة ورابطًة اجتماعّيًة 
ونفسّيًة، حبيث يصري بدياًل عن الرابطة ادلينّية واالنتماء ادليّي واملذهّب.

املهمة اثلاثلة: ترويج وترسيخ لّك ٰذلك - أي ترويج بطالن املنظومة ادلينّية 
وفسادها - وجناح وحســن املنظومة املاّديّة بلباس العقل والعلم واألخالق 
اإلنسانية، وٰذلك بنرشها وتقريبها من نفوس انلاس وتوفري ابلدائل انلفسّية 
اليّت حيتاجها اعّمة انلاس؛ تلكون عوًضا عــن مثيالتها اليّت اكنت توّفر هلا 
املنظومة ادلينّية - ويه القدوة - معىن احلياة وقيمتها، وٰذلك تمهيًدا إلخراج 
املنظومة ادلينّية برّمتها من املجتمع اإلنســاين بكلّه، وليس فقط اإلخراج 
السيايّس والعليّم والترشيّي واالقتصادّي، بل واالجتمايّع والفردّي تلصري 
احلالة اتللقائّية الطبيعّية عند الفرد بأن يكــون ماّديًا. فبعد إعالن احنالل 
اإلمباطورّية الرومانية املقّدســة يف منتصف العقد األّول من القرن اتلاسع 
عرش، وباتلايل إخراج املنظومة الالهوتّية رسميًّا من الواقع السيايّس والعليّم 
والترشيــّي واالقتصادّي، بيق أمــام املاّدينّي مهمة إخراجهــا من املجتمع 
ي يكون وجودها مفيًدا ونافًعا، وٰهذا ما توقف حتققه 

ّ
برّمته، إال بالقدر اذل

ىلع امتالك الســيطرة ىلع القنوات اليّت يتّم من خالهلا الوصول إىل أذهانهم 
 اتلعليم واإلعالم.

ّ
ونفوسهم، وليس ٰذلك إال

آلّيات اإلنجاز

ي جيب أن 
ّ

بمــا أّن اتلعليم يرفد من العلم اتلجريّب العمــيّل وانلظرّي ال
يتّم إظهار فضله وعظمته، وبما أّن العلم اتلجريّب انلظرّي بي ىلع أســٍس 



271

تطّور المادّية واإللحاد في العصر الحديث.. مدخل إلى األسباب واآلليات

العدد الثالث   السنة األولى   ربيع 2018

معرفّيٍة وفلسفّيٍة خاّصٍة حتتاج إىل ترويٍج وترسيٍخ، فمن هنا وجد املاّديّون أّن 
حتقيق املهّمة اثلاثلة يف مواجهة املتديّنني، حتتاج منهم إىل أن يقوموا بالعمل 

. ، واثلالث إعاليمٌّ ، واثلاين تعلييمٌّ ىلع ثالثة مستوياٍت، األّول عليمٌّ

أّما ىلع املستوى العليّم فبأن ال يكتفوا بإظهار تعارض انلظرة العلمّية إىل 
الكون مع انلظرة ادلينّية - وهــو أمٌر حتّقق قبل انتعاش املاّديّة، ولعب دوًرا 
يف اتلمهيد لســلب الكتب ادلينّية موثوقّيتها، وٰهذا ما استفاد منه املاّديّون 
ّيون الالدينّيون ىلع حدٍّ ســواٍء - بل أن يقوموا أيًضا بعّدة أموٍر أخرى 

ٰ
واإلهل

أشّد تأثرًيا ويه: 

: أن يظهــروا العلم الطبيّي انلظــرّي بمظهر املوافق واملؤّيد وادلاعم 
ً

أّوال
للرؤية املاّديّة، وٰهذا ما حتّقق مــن خالل دخول املاّدينّي يف امليادين العلمّية 
اتلنظريّية بشــٍل واســٍع، وبنائهم بلحوثهم العلمّية ونظرّياتهم انلاتة عنها 
يف علوم انلفس واالجتمــاع والفزيياء انلظرّيــة وابليولوجيا انلظرّية، ىلع 
خلفيــٍة ماّديٍّة اختلط فيها ما هو عليمٌّ تريبٌّ حبٌت بما هو من نتائج انلظرة 
الفلســفّية املاّديّة، دون أن يكون اعّمة انلاس - بــل حّت املتخّصصني يف 

العلوم اتلجريبّية العملية - ىلع درايٍة بأيٍّ من ٰذلك.

وثانًيا: أن يكّرســوا انلظرة املتدنّيــة إىل الفلســفة األوىل وامليتافزييقا 
اه 

ّ
واعتبارهــا فاقدًة للعلمّية، وٰهذا ما حتّقق بقّوٍة ىلع يدي مجاعة فيينا واالت

الوضّي عموًما، بعــد أن مّهد هلم الطريق لكٌّ من لوك وهيوم وكنط. ومن ثّم 
تراهم عملوا ويعملون ىلع اّداعء قدرة العلوم اتلجريبّية ىلع اتلصّدي حلّل لّك 

املشكالت اليّت اكنت تارخييًّا تبحث من قبل الفالسفة. 
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وثاثلًا: أن يكّرســوا انلظرة إىل علم املنطق ىلع أنّه علٌم صوريٌّ حبٌت، ال 
يقود إىل تميزي الصواب من اخلطإ، بل هو قابٌل لالستعمال يف لكيهما، وٰهذا ما 
ســاهم فيما بعد يف ترمزيه وجعل دوره مقصوًرا ىلع العلوم اتلطبيقّية اتلقنّية. 
أّما ما يســّم باملنطق املضموّن أو البهان املنطــيّق، فقد تّم إقصاؤه باللكّّية 
بذريعة أنّه مبيٌّ ىلع مبادئ ميتافزييقّيٍة كفكرة املاهّية واجلوهر ووجود مبادئ 
عقلّيٍة أّويّلٍة، وبما أّن مجيع ٰهذه حمّل خالٍف ونقٍد، بدًءا من جون لوك مروًرا 
 إىل إيمانويل اكنط والحًقا حلقة فيينا وبرتراند راسل، 

ً
بديفيد هيوم وصوال

فٰهذا يعي أنّه ليس منطًقا وال يوجد يشٌء اســمه منطٌق ماّديٌّ - كما رّصح 
بٰذلك اكنط وراسل - وإنّما منطٌق صوريٌّ فقط، وٰهذا ما يعتقده لّك ادلارسني 

ل بعد أن تّمت السيطرة ىلع املستوى اتلعلييّم، وفيما ييل بيان ٰذلك(*).

أّما ىلع املســتوى اتلعلييّم، فقد تّم ٰذلك من خالل امتالكهم الســيطرة 
الرســمّية ىلع املدارس واجلامعات من خالل منّظمة ايلونيسكو، فحّددوا ما 
يدرس وما ال يدرس، ووضعوا املعالم العاّمــة للمراحل اتلعليمّية وأهدافها 
واغياتهــا، ومواّدها بانلحو املتوافق مع الرؤيــة املاّديّة، حت أصبح اتلعليم 

وسيلًة نفعّيًة، ولعّل نظرًة رسيعًة ىلع مناهج اتلعليم تكيف إلدراك ٰذلك.

(*) لم يعد ٰهذا هو الرأي الوحيد الســائد يف الغرب، بل وبــدًءا من أواخر القرن املايض ومع مطلع القرن 
احلايل، بدأت واســتمّرت حماوالت اتلأســيس للمنطق الالصوري إّما حتت عنوان املنطق الالصورّي 
 INFORMAL LOGIC، أو حتــت عنــوان:ART OF ARGUMENTATION أو حتــت عنــوان 
CRITICAL THINKING SKILLS أو حتــت عنوان .THE LOGIC OF DAILY LIFE وقد عقدت 
ت خالل العقديــن األخريين فقط ألجل تطوير ٰهــذا األمر ىلع خلفّية 

ّ
املؤتمرات وأّسســت املجال

االحســاس الشــديد والكبري باحلاجة إىل منطق يعطــي املتعلّمني آيّلاٍت لفحص مــا يعرض عليهم 
ويعطيهم أدوات بناء األدلة الصحيحة واألفاكر الســليمة، ولٰكّن العمــل ال زال يف بداياته، ويواجه 
صعوبات ومشكالت أهمّها يف رأيي استمرار سيطرة املشهورات العرصّية اليّت بدأت من عند جون لوك 
وديفيد هيوم وكنط، واســتمرار األخطاء اليّت ارتكبها املنّظرون للمنطق الصورّي الريايّض والرمزّي؛ 
وألجل ذلك ال زال أكب الرتكزي يف ٰذلك ىلع ما يتعلّق باملغالطات أو أنماط االستنتاج، وال زال الرجوع 
ا سواٌء فيما يتعلّق بأرسطو أو رّشاحه أو   جدًّ

ً
إىل اتلأســيس اتلارييّخ واملضبوط لصناعة البهان خجوال

املطّورين واملكّملني ملرشوعه من أمثال الفارايّب. وتلفصيل الكالم موضوٌع آخر بإذن اهلل.
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ي حّققته املنظومة املاّديّة 
ّ

أّما ىلع املســتوى اإلعاليّم، فرغم انلجاح ال
ىلع املستوى اتلعلييّم بأن صارت مناهجها ورؤاها يه السائدة يف لك أصقاع 
 أنّهــا اكنت حمتاجًة إىل ما هو أزيد من ٰذلك، وهو الســيطرة ىلع 

ّ
األرض، إال

املستوى اإلعاليّم، والوصول إىل الرشحية األكب من انلاس.

وسائل الترويج: العلم الشعبّي

ومن هنا، عمدوا إىل تأســيس فروٍع جامعّيٍة ملا ســموه بالعلم الشــعّب 
)popular science( وتفرغ العديد مــن املتخّصصني للعمل ىلع تزنيل 
اخلطاب العليّم ألفهام اعّمة انلاس، واخرتاع السبل اتلوضيحّية اليّت تقرب 
ي يمكن أن يدركه اإلنسان العادّي، فألّفت 

ّ
املاّدة العلمّية إىل املســتوى ال

الكتب الكثرية يف شــّت املجاالت العلمّية، وتّم العمل ىلع نرشها وتروجيها. 
ال حيتاج املرء إىل حبٍث كثرٍي يك يــرى أّن مجلًة من رموز امللحدين واملاّدينّي 
من املتخّصصني يف بعض املجاالت العلمّيــة، اكنوا وال زالوا من املتصّدين 
تلحقيق ٰهذه املهّمة، أمثال ريتشــارد دوكيزن، ولورانس سرتاوس، وستيفن 

هوكينغ، وغريهم الكثري.

ومن الغريب املثري للعجب، أّن املتخّصصني ســواٌء اكنوا من امللحدين 
أو غريهم، تراهم مجيًعا يقــّرون أّن تزنيل اخلطاب إىل فهم اعّمة انلاس يقود 
إىل إعطاء نظرٍة خاطئٍة ومشّوهٍة عن احلقائق العلمّية، وأنّه ال يمكن تفادي 
ٰذلك، ومع ٰذلك فــإّن منفعة ٰهذا اتلزنيل واتلذيلــل للمطالب العلمّية وهو 
الطريــق الوحيد لربط انلاس بالعلوم وجعلهم يلجؤون فيها إىل املتخّصصني 
بها. كما أنّهم يقبلون فكرة اســتغالل العلوم واملعرفــة ملصالح نفعّيٍة وغري 
أخالقّيٍة، بل يشــتكون من ٰذلك خصوًصا يف ما يتعلّق بعلم انلفس الشعّب 
]راجع مخســون خرافًة يف علم انلفس: املقّدمــة[. ويف املقابل ال يقبلون ىلع اإلطالق 
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فكرة أن يكون ادلين يف خطابه لعاّمة انلاس قد اســتعمل األســلوب نفسه 
ين تفرض قابلّيتهم املحدودة ىلع الفهم وىلع 

ّ
يف اتلواصل مع اعّمة انلــاس ال

اتلأثّر أن تتــّم خماطبتهم ىلع قدر عقوهلم، وباتلــايل اكنت احلكمة تقتيض 
بالــرضورة االقتصــار ىلع اتللميح واتلقريب مع الرتكــزي ىلع اجلانب األهّم 
ي 

ّ
حبســب حاهلم، وهو االلزتام العميّل بالســلوكّيات اخللقّية باألسلوب ال

يفهمونه ويؤثّر فيهم حبســب اختالف مراتبهم. كما أنّهم يرفضون أن تكون 
األديان قد تعّرضت لالســتغالل واتلحريف من قبل البرش كما هو احلال يف 
ســائر املجاالت العلمّية والعملّية، حيث تتدّخل األهواء البرشّية تلقولب 

الصواب ىلع شالكة املرغوب(*).

وسائل الترويج: الفّن والسينما

وكيفما اكن، فمضافًا إىل تأســيس أقســاٍم يف اجلامعــات تعىن بصياغة 
العلوم بأســايلب وحدوٍد مفهومٍة لعاّمة انلاس، تّم تأسيس مجعّياٍت وأقساٍم 
يف اجلامعات تعىن بكتابة القصص املسّماة باخليال العليّم، واليّت تقوم بإبراز 
ي يطمح إيله العلماء واملتخّصصون ويعىن بزيادة 

ّ
املدى اإلبدايّع واجلميل ال

ارتباط اعّمة انلاس بالعلم اتلجريّب ومتخّصصيه، ونتيجًة ٰللك، كثرًيا ما 
صار خيتلــط ىلع القارئ ما هو حقييقٌّ بما هو حمــاٌل نتيجة ٰهذه القصص، 
خصوًصا عندما يتّم حتويل القصص إىل أفالٍم سينمائّيٍة ومسلسالٍت تلفازّيٍة.

ومضافًا إىل ٰهــذا وذاك، كثرًيا ما تّم صناعة أفالٍم وثائقّيٍة باحرتاٍف اعٍل 

(*) راجع املقال اتلايل يلكشــف لك كيف اكن ما يسّم بالعلم الشعّب مصدًرا مضلاًّل ووسيلًة مجاهريّيًة. 
Problems with Popular Science

; By John F. McGowanHome URL: http://www.jmcgowan.com/popular.pdf
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حــول اتلاريخ املتعلّق بادليــن أو بانلهضة اليّت حدثــت يف أورّبا، مروّجني 
من خالل ٰذلك لألفاكر املاّديّة وما خيدمهــا وما جيعل هلا املوثوقّية العليا يف 
نفوسهم. ٰهذا مضافًا إىل األفالم السينمائّية الكثرية اليّت كّرست لرتويج الرؤى 
املاّديّة يف العقيدة والسلوك، ووجدت هلا اجلماهري الغفرية واملتابعني الكرث يف 

شّت أحناء العالم بكّل لغاتهم.

وسائل الترويج: إيجاد القدوة

ٰهذا لكّه بالنســبة إىل ما يتعلّــق بإيصال خطابهم بنحــٍو مؤثٍّر إىل اعّمة 
انلاس، أّما بالنســبة إىل إجياد القدوة، فلم يعجزهــم األمر؛ إذ عمدوا إىل 
إخراج جمموعٍة مــن املتخّصصني يف العلوم املختلفة من املاّدينّي وامللحدين 
من األجواء األاكديمّية اتلخّصصّية، وإبرازهم لعاّمة انلاس من خالل أفالٍم 
وثائقّيٍة ومقابالٍت تلفازّيٍة ومهرجاناٍت ولقاءاٍت وحمارضاٍت، يقومون خالل 
لّك ٰذلك بتوجيه انلاس وإجياد العلقة العاطفّية وانلفسّية معهم، حبيث يصري 
ٰهؤالء قدوًة موّجهًة بديلًة عن القساوسة والرهبان أو ما يسّم برجال ادلين؛ 
يك يســّدوا بٰذلك فرااًغ حيتاج إىل أن يمأل يف نفوس اعّمة انلاس. وٰهذا بدوره 
جعل فكــرة املعارضة واتلنايف بني ادلين والعلم تطفو ىلع الســطح، وكأنّها 
مســلّمٌة من املســلّمات اليّت فرغ عن الزناع حوهلا. وقد انضّم إىل لّك ٰذلك 
االســتفادة من اتلطّور احلاصل ىلع مستوى وســائل اتلواصل واالتّصال، إذ 
أصبح إيصال األفاكر ونرشها إىل لّك العالم ســهاًل يسرًيا، وأصبح اتلأثري ىلع 
انلفوس يأخذ مداه الواسع إىل داخل ابليوت والغرف دون أن حيتاج املرء إىل 
اخلروج من بيته. ٰهذا باختصاٍر ما يتعلّق باآليلات اليّت اعتمدها املاّديّون يف 

حركتهم بدًءا من القرن السابع عرش وإىل اآلن.
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تجلّيات النجاح الماّدّي في الحياة الفردّية والجتماعّية

ي 
ّ

 ويرى مقدار انلجاح ال
ّ

ي نعيشــه إال
ّ

ال ينظــر املرء ايلوم إىل الواقع ال
ي ازدهرت فيه أو يف 

ّ
حّققته املنظومة املاّديّة ىلع لّك الصعد، سواٌء يف العالم ال

جمتمعاتنا؛ إذ إّن مجيع ما تكلّمنا عنه من عنارص تتشّل منها ٰهذه املنظومة، 
جنده شائًعا سائًدا يف بالدنا وبني ظهرانينا من اتلعليم إىل االقتصاد إىل السياسة 
إىل االجتماع وإىل اإلعالم. ومن الطبيّي أن يكون شــل احلياة االجتماعّية 
والفرديّة املبنّية ىلع أســس املنظومة املاّديّة، خمتلًفا تماًما عّما تقتضيه احلياة 
. وألجل ٰذلك اكنت لسيطرة املاّديّة نتائج عصيبٌة  املبنّية ىلع أســاٍس غري ماّديٍّ
وخطريٌة ىلع املجتمع، وىلع اغيات األفراد واهتماماتهم وىلع حتديد ما ل قيمٌة 

وليس ل قيمٌة، وباتلايل ىلع مسار احلياة الفكرّي والعميّل بشٍل اكمٍل.

وكيفما اكن، وبالرجوع إىل مالحظــة انلتائج اليّت خلّفها جناح املنظومة 
املاّديّة يف املجتمعات، نالحظ ما ييل:

: نالحظ من خــالل اتلتّبع حلال البرش عموًمــا يف جمتمعاتنا أنّه - 
ً

أّوال
ونتيجًة لســيطرة انلظام الرأســمايّل بقيمه وقوانينه سيطرًة تاّمًة ىلع مفاصل 
احلياة االقتصاديّــة للول واألفراد - أصبح الطابع العاّم لســلوكهم يتأرجح 
بني: االنهماك اللّكّ يف الســي إىل زيادة الرثوة أو حتقيق الشهرة واجلاه أو نيل 
الســلطة، أو االنهماك اللّكّ يف السي إىل تأمني الرفاهية والتسلية باحلصول 
ىلع لّك ما هو جديــٌد من الصنااعت املتطّورة املختلفــة، أو االنهماك اللّكّ 
يف تأمني املســتلزمات الرضورّية لكرامة العيش اليّت تثقل اكهل الطبقتني 
الفقرية والوســطى اللتني تضّمان القســم األغلب من انلاس. أو االنهماك 
اللّكّ يف ممارســة اللعب واللهو يف الرياضات اليّت حتّولت إىل ســلٍع يتاجر بها 

وبالعبيها ومشّجعيها أصحاب رؤوس األموال.
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ونتيجًة لٰهذا االنهماك واالســتغراق املبّي ىلع تأســيٍس نظريٍّ مسيطٍر، 
وليس جمــّرد حالٍة اعبرٍة، أصبح العلم واتلعليم جمــّرد أدواٍت ٰللك، بل لم 
 وســيلًة يتبعها أغلب املتديّنني تلأمني تلك 

ّ
يعد ادلين يف أغلب األحيان إال

 ألجل ٰذلك. وهو 
ّ

األهــداف، حبيث ال تد العلم أو اهلل حارًضا يف الغالب إال
ما دأبت األدبّيات ادلينّية ىلع تسميته بالغفلة.

وقد أّدى ٰذلك بشــٍل مبارٍش إىل تعويم ادلين، وخواء انلفوس، وهشاشة 
ابلنية املعرفّية والعقديّة واألخالقّية عند الغابلّية من انلاس، وباتلايل لم يعد 
االرتباط بادلين يف أذهان انلاس ونفوسهم قائًما ىلع أسٍس متينٍة وموضوعّيٍة، 
 

ّ
بل حتّول يلصري جمّرد تقايلد وطقوٍس وأعراٍف ال ينجذب اإلنســان إيلها إال
حتت ســلطان العاطفة واألنــس، أو بدايع املصلحة املاّديّــة اليّت فرضتها 
ــا قاباًل للتفريغ من  املنظومة الرأســمايّلة. وٰهذا بدوره جعل دين انلاس هشًّ
مضمونه ورسيع اتلأثّر بانلقد والتشــكيك؛ تمهيًدا إلبــدال بالرؤية املاّديّة 
للحياة ال أقل ىلع املســتوى العميّل والســلويّك، حبيث ال يعــود اهلل والقيم 
 نزًرا وبنحٍو 

ّ
العلمّية واألخالقّية حــارضًة يف طموحات وهموم اإلنســان إال

خجوٍل ومقصوٍر ىلع أفراٍد حمدودين أو مجااعٍت صغريٍة قليلٍة.

 للهجــوم انلظرّي ىلع ادلين 
ً

وقد اكن ٰهذا األمــر حبّد ذاته تمهيًدا فّعاال
واالرتبــاط باإلٰل وتغييبه من انلفوس والعقول، بعد أن تّم تغييبه من الواقع 

 ألغراٍض نفعّيٍة ضّيقٍة.
ّ

العميّل واملعييّش إال

ثانًيا: إذا ما الحظنا تأثري لكٍّ من الرؤيتني الليبايّلة وانلفعّية املسيطرتني 
 لصريورة جمموعٍة من 

ً
ىلع اتلعليم والسياســة واإلعالم، جند أنّهما اكنتا منشأ
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األفاكر مشــهوراٍت عرصّيًة، وٰهذا ما عىن طغيان الزنعة االستقاليّلة للفرد 
اإلنســايّن بنحٍو مفرٍط، واخزتال الرّش والفســاد والرذيلة يف حدود اإلرضار 
بالغري، حبيث مهما كنت تفعــل ومهما اكنت اختياراتك فاملهّم أنّك ال ترّض 
مبارشًة باآلخرين إرضاًرا نفسيًّا أو جسديًّا فقط؛ وفيما عدا ٰذلك فليس من 
 يف حدود القانون الوضّي 

ّ
حّق أحٍد أن يميل عليك ما تكّونه ومــا تفعله إال

املديّن؛ وباتلايل تّمت رشْعنة االنســياق اتللقايّئ وراء الشهوات والرغبات، 
وترويج مثرياتها وحمّفزاتها دون أن يكون هناك أّي اعتباٍر لألرضار األخالقّية 
 يف احلدود املخلّة بالقانون واملوجبة للهرج واملرج. واألمر عينه 

ّ
واملعرفّية إال

يقال بالنسبة إىل العديد من الرؤى املتعلّقة بآيّلة الوصول إىل السلطة وحتديد 
من حيكم انلاس، واملتعلّقة بدور الرجل واملرأة والشباب يف األرسة واملجتمع 
والسياســة، إذ تّم عزل الوظائف واألدوار عن مضامينها وأهدافها واغياتها 

ومقّومات جناحها، وتركزي انلظر ىلع االعتبارات الشلكّية والظاهرّية.

ثّم، ونتيجًة لتســويق لّك ٰهذه األفاكر من خالل البامج واملسلســالت 
واألفالم،أصبحت ٰهذه األفاكر والرؤى مشــهوراٍت راســخًة يشّنع ىلع من 
خيالفهــا أو ينتقدها، وٰهذا ما أّدى بدوره إىل حصول االصطدام بني اتلعايلم 
واألهداف ادلينّية من جهٍة واملشهورات املعارصة من جهٍة أخرى، بل أّدى إىل 
ا وصوابًا بالنسبة إىل عرصنا استناًدا إىل الرؤية االجتماعّية  اعتبار األخرية حقًّ
األخالقّية النســبّية، وبدأت حماكمة اتلعايلم ادلينّية وفًقا ملشهورات العرص 
الّــيت صارت خمالفة ادلين هلا ختلًّفا ورجعّيًة، وٰهذا ما أّدى يف نهاية األمر إىل 
جلوء العديد من املتديّنني أو املنّظرين يف املســائل ادلينّية إىل حتويل وتبديل 
املعايري ادلينية تلصري متوافقًة معها، بما فيها من إفراٍط وتفريٍط بدل العمل 

ىلع تهذيبها وتنقيتها منهما.
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ومــع اجتياح ٰهذه األفاكر لّل طبقات املجتمــع، امتلك الكثري من اعّمة 
انلاس اجلرأة ىلع تقييم اتلعايلم السلوكّية العقلّية والرشعّية من منظار مقبوالت 
الرؤى املعارصة ومشــهوراتها، بما فيها من إفراٍط وتفريٍط، فنشأت حاالت 
التشنيع واالستقباح لكثرٍي من األحاكم والرؤى اليّت يقود إيلها العقل أو يهدي 
إيلها الرشع، وباتلايل شيئًا فشــيئًا صارت القضايا العقلّية العملّية والقضايا 
الرشعّية موضواعت جدٍل ونقاٍش واســٍع بني اعّمة انلــاس، وٰهذا ما أّدى إىل 
انتهاك احلرمة وكس اهليبة اليّت اكنت تتمّتع بها، تمهيًدا إىل عزهلا وإلغائها من 
ساحة احلياة أو حتويل ادلين إىل جمّرد ثقافٍة متوائمٍة مع الواقع املعارص املنحوت 

ىلع قياس اآلمال والطموحات اليّت تريم إيلها املنظومة املاّديّة.

ثاثلًا: نتيجًة للنجاح ابلاهر يف العلــوم اتلجريبّية واتلطبيقّية ودورها يف 
تأمني احلاجات املاّديّة البرشّية، ونتيجًة للسيطرة الرسمّية ىلع مقايلد اتلعليم 
ومراكز ابلحوث العلمّية، تّم تكريس انلظرة إىل العلوم املعتمدة رســميًّا ىلع 
أنّها وحدها اليّت تملك املوثوقّية، وباتلايل تّم رفع شــعار العقالنّية العلمّية 
بوصفها صفًة ممزّيًة ملنهج ٰهذه العلــوم، يف قبال ما ليس علًما بل جمّرد جهٍد 
 من الفلســفة األوىل 

ًّ
إنســاينٍّ مبذوٍل تارخييًّا وال موضوعّية ل، وجعلوا كال

)امليتافزييقا( والفلســفة العملّية واتلعايلم ادلينّية حبوثًا من ٰهذا انلوع. وقد 
أصبحت ٰهذه انلظرة إىل العلوم مكّرســًة يف لّك األبواق اإلعالمّية بدًءا من 
 إىل املذياع واتللفاز، ثّم اإلنرتنيت، وأصبح املتخّصصون يف 

ً
املدرسة وصوال

ين يملكــون أهلّية الوصف بالعلماء، وصار إطالق 
ّ

ٰهذه العلوم وحدهم ال
اللفظ ينرصف إيلهم كما أّن مصطلح العلم ينرصف إىل العلوم اتلجريبّية. وإذ 
أصبح املتخّصصون يف العلوم األاكديمّية يملكون ٰهذه اخلّصيصة واملاكنة يف 
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نفوس اعّمة انلاس كما أرادها القائمون ىلع سياسة املجتمع ثقافيًّا وتعليميًّا، 
 اللجوء إيلهم يف لّك منــايح احلياة، وباألخص فيما 

ّ
لم يكــن أمام انلاس إال

يتعلّق بهمومهم ايلومّية وسلوكّياتهم العاديّة يف املجتمع واألرسة وىلع الصعيد 
الفردّي، إذ يتــّم اللجوء إىل املتخّصصني ألخذ اتلعليمات واالستشــارات 
واتلوجيهات يف لّك األمور الســلوكّية، سواٌء فيما يتعلّق بعلم انلفس أو علم 
االجتماع، أو علم الرتبية، فضــاًل عن القانون الوضّي املتعلّق باملعامالت 
 إخراج 

ّ
اتلجارّية والصناعّية وما شالكها. ومن هنا، لم يكن ٰهذا لكّه يلعي إال

ادلين عن أن يكون حمّل حاجٍة يف أّي شأٍن من شؤون احلياة احلقيقّية اجلاّدة، 
 فيما يتعلّق باجلانب 

ّ
فسقطت مرجعّيته ىلع املستوى العميّل عند كثريين، إال

ي احنرص اهتمام أكرث انلــاس بادلين من خالل فقط، وٰذلك ملا 
ّ

العبادّي ال
لعبتــه العبادات من دور املالذ وامللجإ يف حاالت املحن واملصائب، وصارت 
وسيلًة مرحيًة وغري ملكفٍة، ملحاولة حتقيق اآلمال املاّديّة من ماٍل وجاهٍ وصّحٍة 

ا. بدنّيٍة وهلّم جرًّ

رابًعا: بعد أن حصل اتلطّور الكبري ىلع مستوى أدوات اتلواصل يف العالم 
أمجع، وانكّب انلاس خاّصًة واعّمًة عليهــا، أصبح املجتمع بكّل أطيافه يف 
حالٍة من اتلليّق اتللقايّئ لّل ما شــّيدته وروَّجته وتروّجه املنظومة املاّديّة من 
أفاكٍر ورًؤى؛ فزادت هشاشة انلفوس وانغماسها أكرث وأكرث يف احلياة املاّديّة، 
وأحاط بها ضعفها عن فهم اخللل الاكمن يف منظومتها، فانســاق من انساق 
يف اخلفاء والعلن حنو االتلحاق بركبها نظريًّا وفكريًّا بعد االكتساح العميّل، 
وبيق كثريون بل األكــرث حمكومني باالنهماك يف شــؤون احلياة وهمومها، 
ين تعاطوا بــال مباالة مع لّك 

ّ
وٰهــؤالء اكنوا بني قســمني أكبهما أوٰلك ال
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، وبقــوا ىلع ما اعتادوه وألفوه  فكٍر نظريٍّ ، ســواٌء اكن ماّديًّا أو غري ماّديٍّ
وأحّبوه حبكم الرتبية والعادة من خليٍط بني املاّديّة وادلين؛ وأصغرهما أوٰلك 
ين اعتنوا بقدر طاقتهم باجلانب انلظرّي، وتشبّثوا بأديانهم وخاضوا غمار 

ّ
ال

املواجهة املبارشة أو غري املبارشة مع املاّدينّي وامللحدين، فنشــأت حالٌة من 
اهلياج وابللبلة الفكرّية واملعرفّية، ال زالت أصداؤها تسمع إىل اآلن، بل يه 

يف طريقها حنو اتلجّدد واالزدياد.

ويف املحصلــة، يمكننا القول إّن جناح املنظومة املاّديّة قد اكن متمّثاًل يف 
حتقيق أمرين: األّول، حصد األنصار املعتنقني ألفاكرها واملنساقني وفًقا هلا. 
واثلاين: عزل أكرث انلاس يف لّك املجتمعات عن أن يكونوا أصحاب دوٍر فاعٍل 
يف احلياة الفكرّية بعد أن أّدت انلظم املاّديّة يف االقتصاد واتلعليم والسياســة 
واإلعــالم إىل إنهاكهم برضورات كرامة العيش، أو إهلائهم بملهيات اللعب 
واملتعة اآلنّية. وٰهذا يعي أنّها قد استطاعت أن تعزل أكرث انلاس عن دينهم، 
إّما لكّيًّا وىلع املســتويني انلظرّي والعليّم، وإّما جزئيًّا وىلع املستوى العميّل 
فقط. وانلتيجة يه اتلمهيد شيئًا فشــيئًا لصريورة اتلديّن شيئًا من اتلاريخ، 

ويف أحسن األحوال جمّرد اعداٍت وتقايلد!

لقد اســتطاعت املاّديّة أن تنجح إىل حدٍّ كبرٍي يف حتقيق ما تسى إيله، 
 أّن األمــر لم يقف عند ٰهذا احلّد وال بيق عنده، بل هناك مرحلٌة أخرى 

ّ
إال

الحقٌة يمكن تســميتها بمرحلــة إاعدة اتلموضع، عمد فيهــا املاّديّون إىل 
حماولة تدارك املشــكالت اليّت قاد إيلها اتلفريط واإلفراط يف مســارات 
اتلطبيق نلظمهم، وجرى ابلحث عن حمــاوالٍت من خارج الرؤية املاّديّة، 
يمكن من خالهلا اتلخلّص من املشكالت اليّت يعاين منها املجتمع، ولٰكن 
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بقالٍب عرصيٍّ إّما مع إشــارٍة زهيدٍة إىل املصــادر اليّت أخذت منها، أو إىل 
املصــادر اليت بدأ طرحها فيها، بعد تغيري األســلوب وطرق العرض وإيهام 
اتلجديد واإلبداع مــع جعلها متوافقًة مع اخلطــوط العاّمة للماّديّة، كما 
حصل مع ما يســّم باتلنمية البرشّية الهنّية والعملّيــة والبجمة اللغوّية 
العصبّية؛وإّما باإلشارة الرصحية واألخذ املبارش والرتويج نلظٍم أخرى دينّيٍة 
قديمٍة، ولٰكّنها بعيدٌة لّك ابلعد عن األديان اثلالثة اليّت يريدون عزهلا عن 
الســيطرة االجتماعّية، وٰهذا ما حصل من خالل استقدام رياضيت ايلواغ 
واتلاي تيش وغريهما، بل حصل ما هو أخطر من ٰذلك. وللكالم تتّمٌة، ويف 

املقام تفاصيل كثريٌة ال يناسب املقام ذكرها.

الخاتمة

إّن ما يلوِّح ل ٰهذا املقال القصري موضوٌع حيويٌّ وخطرٌي، وكثري اتلفاصيل، 
وإّن هناك ترابًطا وثيًقا بني ســوء املمارســة ادلينّية واحلكم الفاسد واإلدارة 
الفاشــلة حتت اسم اإلٰل وشــعار ادلين، وبني صعود جنم انلقد والتشكيك 
 إىل 

ً
ي ســيعمل ىلع تقويض مرشوعّيــة احلكم واإلدارة ادلينّيــة وصوال

ّ
ال

مسألة مرشوعّية ادلين نفســه. وٰهذا االرتباط يضاف إيله ارتباٌط آخر بني 
الضعف املعريّف واملنطيّق عند املتديّنني يف بناء منظومتهم، ويف بنائهم جليٍل 
يتديّن عن تعّقٍل ودرايٍة ال عــن تقليٍد وتبعّيٍة، واختالل كيفّية تأثريهم ىلع 
أتباعهم، وبني تمّكن املاّدينّي من اخرتاق جمتمعاتهم وضعضعة ثقة اجلمهور 
براعتهــم الالهوتينّي. لقد تبنّي أّن املاّديّــة يه بنت املنهج احليّسّ املتطّرف، 
وباخلصوص ٰذلك اجلانب املتعلّق بالتشــكيك بقدرة العقل وحدود معرفته 
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وموثوقّية معايريه، كما تبنّي أّن انتشار املاّديّة ونمّوها وتربيتها اكن يف حضن 
الضعف واخللل املعريّف والفلسيّف والسلويّك للمتديّنني، سواٌء يف بناء رؤاهم 
أو يف تروجيهــا. وٰهذا يقود إىل نقطٍة خطــريٍة وبالغة األهّمّية، ويه مقدار ما 
ساهم ويساهم املتديّنون أنفســهم يف دعم املاّديّة واإلحلاد من خالل تبّنيهم 
. ٰهذا وغريه من األسئلة  للمنهج الشيّكّ بلباٍس الهويتٍّ ودييٍّ صويفٍّ أو نصويصٍّ

أترك مهّمة اإلجابة عنها لفرصٍة أخرى.

وبعد تبىق مهّمة دراســة مقدار ســيطرة املنظومة املاّديّــة بني ظهرانينا 
وأسبابها ومراحلها، فعىس أن يكون ٰذلك يف فرصة أخرى.



284

مجلة الدليل / 

العدد الثالث   السنة ااألولى   ربيع 2018

دراساٌت 

قائمة المصادر

املصادر العربية

أبو العالء املعرّي، رســالة الغفران، حتقيق اعئشــة عبد الرحٰن، دار املعارف، . 1
.1977

أرســطو طاليس، كتاب اخلطابة، حتقيق عبد الرحٰن بدوي، مطابع الرســالة . 2
 .1980

إيمانويــل اكنط، نقد العقل املحض، ترمجة اغنم هنا، املنّظمة العربّية للرتمجة، . 3
.2013

برتراند راســل، تاريخ الفلســفة الغربّية، مكتبة انلهضــة املرصّية، الطبعة . 4
اثلانية، 1978.

برتراند راســل، حكمة الغرب، املجلس الوطّي للثقافــة والفنون واآلداب - . 5
الكويت، ترمجة فؤاد زكرّيا، الطبعة األوىل 1983.

، املنّظمة العربّية للرتمجة، ترمجة يوســف اعيص . 6 بول هازار، أزمة الويع األوريّبّ
وبسام بركة، الطبعة األوىل، 2009.

توفيق الطويل، قّصة الرصاع بني ادلين والفلسفة، دار انلهضة العربّية، الطبعة . 7
اثلاثلة، 1979.

ج. بيوري،حّرّيــة الفكر، تعريــب حمّمد عبد العزيز إســحاق، املركز القويّم . 8
للرتمجة، 2016.

جورج بارلك، املحاورات اثلالث بني هيالس وفيلونوس، ترمجة حيیی هويدي، . 9
دار اثلقافة للنرش واتلوزيع، 1998.

جوزيف نسيم يوسف، تاريخ العصور الوسطى األورّبّية وحضارتها، دار انلهضة . 10
العربّية للطباعة والنرش، 1987.

جون جريبني، ابلحث عن قّطة رشودجنر، ترمجة: فطحل اهلل الشيخ، 2010.. 11
جون ديوي، إاعدة بناء الفلسفة، املركز القويّم للرتمجة، ترمجة: أحد األنصارّي، . 12

الطبعة األوىل، 2010.



285

تطّور المادّية واإللحاد في العصر الحديث.. مدخل إلى األسباب واآلليات

العدد الثالث   السنة األولى   ربيع 2018

جوناثان رييل سميث، احلملة الصليبّية األوىل وفكرة احلروب الصليبّية، ترمجة: . 13
حممد فتيح الشاعر، اهليئة املرصّية العاّمة للكتاب، 1999.

درزويــل، تاريخ عرص انلهضــة يف أورّبا، ترمجة وحتقيق نــور ادلين حاطوم، . 14
.1968

ديفيد نلديل، مبدأ الريبة: أينشــتاين، هازينبج، بور والرصاع من أجل روح . 15
العلم، ترمجة: جنيب احلصادي، 2007.

 ديفيد هيوم، حتقيٌق يف الهن البرشّي، ترمجة: حممد حمجوب، املنّظمة العربّية . 16
للرتمجة، 2010.

ريتشــارد دوكيزن، صانع الســااعت األعم، ترمجة: مصطــىف إبراهيم فهيم، . 17
.2002

ريتشارد دوكيزن، وهم اإلٰل، ترمجة: بسام ابلغدادي، 2009.. 18
اعدل ضاهر، الفلسفة واملسألة ادلينّية، دار نلسن، 2008.. 19
غنار سكريبك، تاريخ الفكر الغريّب من ايلونان القديمة وحّت القرن العرشين، . 20

املنّظمة العربّية للرتمجة، ترمجة: حيدر حاج إسماعيل، الطبعة األوىل، 2012.
حممد نارص، اإلحلاد أسبابه ومفاتيح العالج، مؤّسسة ادليلل، 2017.. 21

حممد نارص، الفلسفة.. تأسيســها - تلويثها - حتريفها، نرش أكاديمّية احلكمة . 22
العقلّية، 2014.

جنيب إســطيفان، رصااعت الكنيسة وسقوط القسطنطينّية، اتلكوين للطباعة . 23
والنرش، 2011.

يوسف كرم، الفلســفة األورّبّية يف العرص الوسيط، دار القلم، الطبعة األوىل، . 24
.1988

يوسف كرم، الفلسفة احلديثة، دار املعارف، الطبعة اخلامسة، 1986.. 25
يوسف كرم، الفلسفة ايلونانّية، دار القلم، الطبعة األوىل، 1990.. 26



286

مجلة الدليل / 

العدد الثالث   السنة ااألولى   ربيع 2018

دراساٌت 

املصادر األجنبّية

1. Cicero,On Academic Scepticism Marcus Tullius, Charles 

Brittain (translator), 2006.

2. George Novack,The Origins of Materialism, 1965.

3. Kathleen Freeman, Ancilla to the Pre-Socratic Philosophers, A 

Complete Translation of the Fragments in Diels, Fragmente der 

Vorsokratiker, 2003.

4. Lloyd P. Gerson, Brad, The Epicurus Reader: Selected Writings 

and Testimonia, 1994.

5. Neto, José R. Maia, Academic Skepticism in Seventeenth-

Century French Philosophy, The Charronian Legacy 1601é1662, 

2014.

6. - Richard H. Popkin,The History of scepticisim From 

Savonarola to Bayle, 2003.

7. - Robert Bucholz,Foundations of Western Civilization II, 2006.

8. - Wayne Hudson, Diego Lucci,Atheism and Deism Revalued, 

Heterodox Religious Identities in Britain, 16502014 ,1800-.



أبوابٌ

حوار العدد: حوار مع العّلمة السّيد 
منير الخّباز

شبهة العدد: المنهج التجريبّي وفكرة 
اإلله.. الفيزياء نموذًجا

قراءٌة في كتاب )هللا والعقل(

شخصّية العدد: الشيخ المفيد ودوره 
في علم الكلم

 التحرير

الشيخ محمد آل علّي

محمدباقر الخرسان

الشيخ صفاء المشهدي

291

321

357

379





مة السّيد منر اخلّباز وهو من 
ّ

ة ادليلل حواًرا مع األستاذ العال
ّ
أجرت جمل

أساتذة ابلحث اخلارج املعروفني يف احلوزة العلمّية، ومتخّصٌص يف ابلحوث 
الكالمّيــة والعقديّة، واكن حمور احلوار يرتكز حــول موضوع إثبات وجود 
، ومســألة اإلحلاد وأســبابها وطرق معاجلتها، فانــت األجوبة علمّيًة 

ٰ
اإلل

ورصينًة وذات فائدٍة كبرٍة، وفيما ييل نّص احلوار:

ابتداًء نتقّدم إيلكم بوافر الشــكر واالمتنــان لقبولكم عناء إجراء ٰهذا 
احلوار مع جملّة ادليلل.

سماحة السّيد لو ســمحتم قّدموا نلا ملحًة عن حياتكم وسرتكم   
العلمّية.

ودلت يف اعم 1965م يف القطيف، وبعد أن درســت يف املدرســة الرسمّية 
املرحلتني االبتدائّية واملتوّسطة يف القطيف ذهبت إىل انلجف األرشف، وكن 
عمري آنذاك ثالث عرشة ســنًة، ويف اعم 1978م درست يف انلجف األرشف 

حوار مع العّلمة السّيد منير الخّباز
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أبواٌب

املقّدمات والســطوح العليا، وكن من أساتذت يف السطوح العليا املرحوم آية 
مة احلّجة السّيد حبيب حسينيان، ومن 

ّ
اهلل الشيخ مرتىض البوجردّي، والعال

مة السّيد رضا املرعيّش. عندما انهيت السطوح حرضت 
ّ

أســاتذت أيًضا العال
ابلحث اخلارج دلی مجٍع من العلماء منهم الســّيد اخلويّئ والسّيد السزبوارّي 
والشيخ عيلٌّ الغروّي والشيخ بشرٌي انلجيّف، ثّم اقترصت يف احلضور يف األصول 
ىلع السّيد السيســتايّن )دام ظلّه(، ويف الفقه ىلع السّيد اخلويّئ )قّدس رّسه( 
مع السّيد السيســتايّن. وعندما جئت اىل قمٍّ املقّدسة بعد رحيل السّيد اخلويّئ 
حرضت فرتًة يف حبث آية اهلل الشيخ الوحيد اخلراسايّن، ثّم حبث آية اهلل الشيخ 

اتلبيزّي، وبقيت مع الشيخ اتلبيزّي اثنيت عرشة سنًة حّت وفاته. 

 تأخذ 
ٰ

 ســماحة السّيد، اكنت وما زالت مســألة وجود اخلالق واإلل
حزّيًا كبرًا يف تأّمالت الفكر اإلنسايّن، وجند أّن الكثر من انلصوص الرشعّية 
ق به هو أمٌر مركوٌز يف فطرة 

ّ
د أّن معرفة اهلل - تعــاىل - وتوحيده واتلعل

ّ
تؤك

اإلنســان، وربما يعرّب بعضها عنه بميثاق الفطرة، كيف يتســّى نلا توظيف 
ٰهذه انلصوص يف مسار اتلأّمالت العقلّية؟

إّن معرفة اخلالق  ىلع أقســاٍم ثالثٍة: املعرفة الفطرّية واملعرفة العقلّية 
واملعرفة الفلسفّية، أّما املعرفة الفطرّية فيه عبارٌة عن ما غرسه اهلل يف قلب 
لّك إنســان ويف وجدانه من الشعور بقّوٍة خارقٍة، واتلعلّق بها يف وقت اخلوف 
ي ال يؤمن باهلل - أّن 

ّ
واحلرج واالضطرار، إذ جيد اإلنسان - حّت امللحد ال

يف غريزتــه وعمق وجدانه تعلًّقا بقّوٍة غيبّيٍة خارقٍة عندما تطرأ عليه عوامل 
ِك َدَعُوا 

ْ
ُفل

ْ
إَِذا َرِكبُوا يِف ال

اخلوف، وٰهذا ما أشار إيله القرآن الكريم بقول: ﴿فَ
ُكوَن﴾، وقال تبارك  َبِّ إَِذا ُهــْم يرُْشِ

ْ
 ال

َ
َّاُهْم إِىل

َ
ا جن يــَن فَلَمَّ ُ ادلِّ

َ
اهلَل خُمِْلِصــنَي ل

 
َ

يِن َحِنيًفا * فِْطَرَت اهلِل الَّيِت َفَطَر انلَّاَس َعلَيَْها * ال قِْم وَْجَهَك لِلِّ
َ
وتعاىل: ﴿ فَأ

 َيْعلَُموَن﴾.
َ

رَثَ انلَّاِس ال
ْ
ك

َ
ِكنَّ أ

ٰ َقيُِّم َولَ
ْ
يُن ال لَِك ادلِّ

ٰ
ِق اهلِل * َذ

ْ
َتبِْديَل خِلَل
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القسم اثلاين هو املعرفة العقلّية، ويه عبارٌة عن الوصول إىل اهلل - تبارك 
وتعاىل - عب االستدالل العقيّل املبّي ىلع مقّدماٍت ونتيجٍة، وقد أشار القرآن 
ْم ُخِلُقوا 

َ
الكريم إىل ٰهذا القســم من املعرفة يف عّدة آياٍت منها قول تعاىل: ﴿أ

َاِلُقوَن﴾، وهو إشارٌة إىل استحالة وجود اإلنسان من ال 
ْ
ْم ُهُم اخل

َ
ٍء أ ِمْن َغرْيِ يَشْ

يشء، أو إجياد اإلنسان نلفسه املستلزم للور. وقال تبارك وتعاىل: ﴿لَْو اَكَن 
 اهلُل لََفَســَدتَا﴾، ويه عبارٌة عن ديلٍل إيّنٍّ يتشّل باالستدالل 

َّ
ِفيِهَما آلَِهٌة إِال

يَن تَْدُعوَن ِمن ُدوِن اهلِل لَن  ِ
َّ

من األثر ىلع املؤثّر، وقال تبارك وتعاىل: ﴿ إِنَّ ال
ُ﴾ إشارًة إىل أّن رشارة احلياة ال يمكن أن يصنعها  خَيْلُُقوا ُذبَابًا َولَِو اْجتََمُعوا لَ

اإلنسان، وإنّما يصنعها من اكن نبًعا ومصدًرا للحياة. 

والقســم اثلالث من املعرفة هــو املعرفة الفلســفّية، ويه املعرفة اليّت 
حتتــاج إىل ربٍط بني املنظومات الفكرّية املختلفة، فعندما يتأّمل اإلنســان 
يف منظومــاٍت فكرّيٍة متعّددٍة، ويقوم بالربــط فيما بينها، ويصل إىل نتيجٍة 
من خالل ٰهذا الربط، فٰهذا نســّميه باملعرفة الفلسفّية اتلأّملّية، وقد أشار 
ي بِيَِدهِ  ِ

َّ
القرآن الكريــم إىل ٰهذا انلوع من املعرفة يف قول تعاىل: ﴿ َتبَارََك ال

يُُّكْم 
َ
َيَــاَة يِلَبْلَُوُكْم أ

ْ
َموَْت َواحل

ْ
ي َخلََق ال ِ

َّ
ٍء قَِديــٌر  ال ّ يَشْ

ــُك َوُهَو ىلَعَ لُكِ
ْ
ُمل

ْ
ال

َغُفوُر﴾ فعندمــا يالحظ الهن مفهوم امللك 
ْ
َعِزيُز ال

ْ
ْحَســُن َعَماًل * َوُهَو ال

َ
أ

ومفهــوم القدرة ومفهوم احلياة واملوت، يــرى أّن احلياة واملوت - أي اقرتان 
احلياة باملوت واجتماع احلياة واملوت يف ٰهذا العالم املاّدّي - ديلٌل ىلع القدرة 
املســيطرة اجلبوتّية ىلع أرجاء ٰهذا الكون، وعندما يتأّمل يف مفهوم القدرة 
اليّت من أجل مصاديقها احلياة واملوت، ينتقــل منها إىل مفهوم امللك؛ فإّن 
امللــك احلقييّق هو ملك القدرة ىلع الســيطرة ىلع الكون والقدرة من أجل 
مصاديقها ومظاهرها، إنّه من يملــك احلياة ومن يملك املوت؛ وٰللك جند 

ارتباًطا بني ٰهذه املنظومات وٰهذه املفردات يظهر باتلأّمل واتلدبّر.
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ْم 
َ
ْلُُقونَُه أ نتُــْم ختَ

َ
أ
َ
ا ُتْمنُوَن Q أ ْيتُــم مَّ

َ
فََرأ

َ
وعندمــا نالحظ قول تعاىل: ﴿ أ

ارُِعوَن﴾  ُْن الزَّ
َ

ْم حن
َ
نتُــْم تَْزرَُعونَُه أ

َ
أ
َ
ُْرثُوَن Q أ

َ
ا حت ْيتُم مَّ

َ
فََرأ

َ
َاِلُقوَن﴾ ﴿ أ

ْ
ْــُن اخل

َ
 حن

ُمزِنلُوَن﴾ 
ْ
ُْن ال

َ
ْم حن

َ
ُمْزِن أ

ْ
ُُموُه ِمَن ال نَزتلْ

َ
نتُْم أ

َ
أ
َ
ُبوَن Q أ ي ترَْشَ ِ

َّ
َماَء ال

ْ
ْيتُــُم ال

َ
فََرأ

َ
﴿ أ

فإّن قيام الهن بتحليل ٰهذه املفردات والربط فيما بينها يوصله إىل أّن هناك 
جامًعا بني ٰهــذه املظاهر لكّها، وهو رشارة احلياة، فــيف املاّدة املنوّية رشارة 
احلياة، ويف احلــرث وانلبت رشارة احلياة، ويف املاء مصــدٌر ومنبٌع للحياة، 
فاجلامع بني ٰهــذه املظاهر اثلالثة هو نبع احليــاة ورشارة احلياة؛ ٰللك إنّما 
استشــهد بها مع حقارتها بنظر الهن البرشّي الساذج ألنّه يريد أن ينطلق 
من ٰهذه املظاهر اثلالثة لالستدالل ىلع أّن هناك ماًء ونفًسا واحًدا وهو نفس 
 ُهَو 

َّ
َ إِال

ٰ َ
 إِل

َ
 مــن اليّح القّيوم، كما يف قول تعاىل: ﴿ اهلُل ال

ّ
احلياة ال يصدر إال

رِْض﴾. 
َ ْ
َماَواِت َوَما يِف األ ُ َما يِف السَّ

َّ
 نَْوٌم * ل

َ
ُخُذُه ِســنٌَة َوال

ْ
 تَأ

َ
َقيُّوُم * ال

ْ
يَحُّ ال

ْ
ال

فهناك أيًضا ربٌط بني القيومّية وبني قول ال تأخذه سنٌة وال نوٌم، وهناك ربٌط 
رِْض﴾، وهناك ربٌط ما 

َ ْ
ــَماَواِت َواأل ُ َما يِف السَّ

َ
بني الوحدانّية وقول تعاىل: ﴿ل

ي يكون 
ّ

بني ٰهذيــن األمرين وهما القيومّية والوحدانّية وبني احلياة، فإّن ال
مّتصًفــا بالوحدانّية والقيومّية إنّما يكون حيًّا ومنبًعا للحياة، فٰهذه أقســام 

ّية اليّت نستقيها من القرآن الكريم. 
ٰ
املعرفة اإلهل

هناك شــبهٌة متداولٌة عند امللحديــن، ويه أّن اإليمان بوجود خالٍق   
للكون واإلنســان اكن يف مرحلة قبل االكتشــافات العلمّية، حينما اكن هناك 
، أّما وحنن نعيش ايلوم عرص اتلكنولوجيا واالكتشافات العلمّية فقد   عليمٌّ

ٌ
فراغ

 اثلغرات. كيف تيبون عن ٰهذه الشبهة؟ 
ٰ

 أو ما يسّم بإل
ٰ

انتفت احلاجة إىل اإلل

بيانه بذكر وجهني، الوجه األّول أّن هناك فرقًا بني العلل اإلعداديّة والعلل 
املفيضة، فالعلل اإلعداديّة ما به الوجــود، والعلل املفيضة ما منه الوجود، 
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مثال إذا أراد اإلنسان أن يميش فإّن حتّقق امليش منه يفتقر إىل قدرٍة منبّثٍة يف 
عضالت جسمه، لٰكّن ٰهذه القدرة علٌّة إعداديٌّة لوجود امليش، فبها يتحّقق 
وجود امليش، لٰكّن العلّة املفيضة - ويه ما منه الوجود - ليست ٰهذه القدرة 
املبثوثــة يف العضالت، وإنّما يه الروح اليّت يه منبــع احلياة، فالروح اليّت 
تبّث احلياة يف ٰهذا اجلســم يه بنفسها تبعث القدرة واإلرادة بشٍل متجّدٍد؛ 
يلتحّقق بٰهذين العاملــني )القدرة واإلرادة( حتّقق امليش خارًجا، فالروح ما 
منه الوجود، بينما القدرة ما به الوجود، وكٰذلك اإلنسان إذا غرس ابلذرة يف 
ت الشجرة املثمرة من تلك ابلذرة، 

ّ
الرتبة وحّفها بالسماد وسقاها باملاء فتودل

فإّن ابلذرة علٌّة إعداديٌّة، بمعىن ما بهــا الوجود، ولٰكّن العلّة املفيضة ويه 
رشارة احليــاة يه ما منه الوجود، فال بّد من اتلفريق ادلقيق بني ما به الوجود 
وما منه الوجــود، والعلّة اإلعداديّة والعلّة املفيضــة؛ وٰللك نقول عندما 
يكشــف علم الفزيياء أّن نظام ٰهذا الكون واحلركة الوجوديّة يف ٰهذا الكون 
تفتقر إىل القوى األربع، القّوة انلووّية الشــديدة، والقّوة انلووّية الضعيفة، 
والقّوة الكهرومغناطيسّية، وقّوة اجلاذبّية، حبيث لوال ٰهذه القوى األربع اليّت 
حتكم مسرية الكون ملا ائتلفت أنظمته، وملا ثبتت قوانينه، ولٰكن اكتشاف 
علم الفزيياء لٰهذه القوى األربع ال يعي لغوّية ابلحث عن اإلٰل اخلالق؛ ألّن 
ٰهــذه القوى األربع يه علٌل إعداديٌّة مّما به الوجــود، ولٰكّن ما منه الوجود 
ي ليس وراءه سبٌب ال يمكن أن يصل علم 

ّ
وهو العلّة األوىل، والســبب ال

الفزيياء إىل نفيه؛ ٰللك فاكتشاف أّن ٰهذا الكون يسري بأنظمٍة علمّيٍة دقيقٍة 
ال يغي عن االعتقاد بأّن وراء رشارة الكــون قّوًة غيبّيًة فّجرت ٰهذا الكون 
بالعلم والقدرة واحلكمة، فإّن تلك القوة يه ما منه الوجود بينما القوى اليّت 

حتكم ٰهذا الكون يه ما به الوجود. 
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الوجــه اثلاين أّن هنــاك فرقًا بني دور الفلســفة ودور العلم، فقيام ٰهذه 
انلظرّيات اآليّلــة اليّت قامت عليها فزيياء نيوتن وأنشــتاين ونظرّية فزيياء 
الكّم اليّت تتحّدث عن اجلسيمات حتت الّرّية اليّت ال حتكمها القوانني اآليّلة 
اليّت توّصل إيلها نيوتــن وأمثال، وانلظرّية ابليولوجّيــة، ويه نظرّية تطّور 
األنواع ورجوع لّك الاكئنات احلّية إىل ســلٍف مشرتٍك )املعّب عنها بانلظرّية 
ادلاروينّية(، لّك ٰهذه انلظرّيات ال تيب عن مسألة اخلالق، بل مسألة وجود 
اخلالق خارجٌة عنها موضواًع وختّصًصا؛ ألّن مجيع ٰهذه انلظرّيات تيب عن 
سؤال كيف هو؟ وأّما السؤال لم هو؟ فال يمكن أن تيب عنه ٰهذه انلظرّيات 
العلمّية، فيمكــن للعالم الفزييايّئ من حقل فزييــاء الكّم أن يتحّدث عن 
حركة اإللكرتون حول نواة الّرة، فهو حبديثه جييب عن ســؤال كيف هو؟ 
 أن ٰهذا يقع يف جواب كيف هو؟ فعندما نتســاءل 

ّ
أي كيــف يه احلركة. إال

كيــف حركة الوجود وكيــف انطلق الوجود من نقطة اتلفــّرد إىل نقطة ٰهذا 
الوجود املنتظم بمجّراته وجنومــه وذّراته؟ فإّن ٰهذا هو موضوع العلوم اآليّلة 
والفزييائّية وابليولوجّية، ولٰكن عندما نطرح الســؤال لم ٰهذا الوجود أي ما 
هــو مبدأ املبادئ وما هــو علّة العلل؟ حنن نعرف أّن املــاء إذا بلغت درجة 
حرارته مئًة فإنّه يغيل وتتفّرق أجزاؤه نتيجة انتشار احلرارة بني أجزائه، لٰكن 
لــم ٰهذا الوجود؟ لم وجدت انلار ويه حتمــل يف باطنها احلرارة؟ لم وجد املاء 
ي يقبل تفّرق أجزائه إذا بلغت درجــة حرارته مئًة؟ عندما 

ّ
بٰهذا انلحــو ال

نقف عند ٰهذا الســؤال لم ٰهذا الوجود؟ فإنّنا نســأل عن تأثري مبدإ املبادئ 
 علم الفلســفة، وليس العلم 

ّ
وعلّــة العلل، وٰهذا ســؤاٌل ال جييب عنه إال

اتلجريــّب الطبيّي، من ٰذلك نعرف أّن ما عّب عنه دوكزن يف )وهم اإلٰل( من 
أّن اهلل { هــو إٰل اثلغرات، إنّما هو لكمــٌة خطابّيٌة ومغالطٌة واضحٌة؛ ألّن 
ابلحث عن اإلٰل أجنبٌّ عن ابلحث عن تفسري كيفّية الوجود، فابلحث عن 
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اإلٰل حبٌث عّما منه الوجود، وابلحث عن تفســري مسرية الوجود حبٌث عّما به 
الوجود، وابلحث عن مبــدإ املبادئ حبٌث يقع يف جواب لم الوجود؟ وابلحث 
عن العالقات اليّت حتكم مسرية الكون هو حبث عن كيفّية الوجود، فال ربط 
ألحد ابلحثني باآلخر، وحيث يؤمن اإلنسان بعقله الفطرّي بمبدإ السببّية، 
وأّن مجيع األســباب ال بّد أن ترجع إىل سبٍب سببيّته ذاتّيٌة ل حبيث ال حيتاج 
إىل سبٍب آخر، فٰهذا اإليمان فطريٌّ يتكّفل بتفسري حقيقة اإلٰل وال يغي عنه 

أّي اكتشاٍف أو تفسرٍي عليمٍّ آخر. 

، وتعّد املعطيات احلّســّية يه  العالــم بأرسه يّتجه حنو املنهج احلّسّ  
احلقائق املطلقة، يا ترى ما يه قيمة ٰهذا املنهج بمقارنته مع املنهج العقيّل يف 

الوصول إىل احلقائق الكونّية؟ 

لقد ظهرت املدرســة الوضعّية يف القرن اتلاســع عرش ويف الربع األّول من 
القرن العرشيــن، حيث اجتمع ثمانيٌة من علماء الغــرب يف فيينا وأصدروا 
بيانًا سّموه الفهم العليّم للعالم، وقّرروا من خالل ابليان أّن العالم إنّما حتكمه 
القوانني العلمّية والطبيعّية، فال حاجة فيــه إىل فرضّية اخلالق، وتطّور ٰهذا 
املنطــق إىل قاعدةٍ، ويه أّن لّك نظرّيٍة ال يمكن إثبات مضمونها فيه قضّيٌة ال 
معىن هلا، واملقصود بٰذلك أّن لّك مــا ال يمكن إثبات صّحة مضمونه بادليلل 
اتلجريّب احليّسّ فيه قضّيٌة ال معىن هلا؛ وٰللك ما يطرحه الفالســفة من أّن 
لّل جوهٍر وجوًدا وراء أعراضه - فاتلّفاحة هلا أعراٌض اكللون والطعم والراحئة، 
وهلا جوهٌر وراء ٰهذه األعراض - ٰهذه القضّية ال معىن هلا؛ إذ ال يمكن إثباتها 
باملعطيات احلّسّية، وٰهكذا حال سائر القضايا الفلسفّية، وبما أّن وجود اخلالق 
من القضايا اليّت ال يمكن إثباتها باملعطيات احلّســّية، فيه من القضايا اليّت 
ال معىن هلا عندهم، واســتدلّوا بأنّه لو أنكرنا وجود اخلالق فإّن الكون سيسري 
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ىلع لّك حاٍل طبق أنظمٍة وقوانني، ســواٌء فرضنا خالًقا هلا أم لم نفرض، وٰهذه 
ي بــي عليه قانون املعرفة يف العرص احلديث، وٰهذه 

ّ
األطروحة يه اإلرث ال

نقطٌة جوهرّيٌة بني املدرسة الوضعّية واملدرسة الفلسفّية؛ إذ يمكن املناقشة يف 
ٰهذه القاعدة، بأن يقال: ما هو املقصود بأّن للقضية معىًن؟ يوجد احتماالن.

االحتمال األّول: أّن املزيان يف كــون القضّية ذات معىًن أن تكون قضّيًة 
حّسّيًة، فقضّية نزول املطر يف الشــتاء قضّيٌة ذات معىًن؛ ألنّه يمكن إثبات 
صدقها باملعطيات احلّسّية. فإن اكن مقصود املدرسة الوضعّية من ٰهذه القاعدة 
هو ٰهذا، فال يمكن إثبات القوى األربع اليّت حتكم الكون ويه القّوة انلووّية 
الشــديدة والقّوة انلووّية الضعيفة والقّوة الكهرومغناطسّية وقّوة اجلاذبّية؛ 

ألنّنا ال نرى هلا معًطى حّسيًّا. 

االحتمــال اثلاين: أن يكون املزيان هو وجود أثــٍر حيّسٍّ للقضّية، وإن لم 
تكن نفســها ذات معًطى حيّسٍّ اكجلاذبّية مثاًل؛ فذٰللك نعّد وجود اجلاذبّية 
قضّيًة صادقًة؛ ألّن هلا أثًرا حّســيًّا، فإن اكن مقصود املدرســة الوضعّية هو 
ٰهــذا، إذن فقضّية اهلل خالق الكون مصداٌق لٰهــذه الضابطة؛ ألنّها وإن لم 
يكن هلا مضموٌن حيّسٌّ لٰكّن هلا آثاًرا حّســّيًة، ومن أجل توضيح ٰذلك نرجع 
إىل البهــان الريايّض املعّب عنه بديلل حســاب االحتماالت ونتحّدث عنه 
باختصــاٍر، مثاًل إذا نظرنا إىل عوامل احليــاة يف كوكب األرض، فإّن احلياة 
عليهــا لم توجد صدفًة واعتباًطا، بل توجــد عوامل لوال وجودها ملا حتّققت 
احليــاة ىلع األرض، ومن ٰهــذه العوامل حجم األرض، فإنّــه لو زاد ملنعتنا 
اجلاذبّيــة من احلركة، ولو نقص ملا ثبتت األشــياء ىلع األرض بل تبعرثت يف 
ي مقداره 800 كيلومرت، 

ّ
اهلواء، ومنها الغالف اجلــوّي املحيط باألرض ال

فلو اكن أكرث ملا اكن لإلنسان أن يتحّرر منه، ولو اكن أقّل تلعّرضنا إىل خطر 
انليازك، ومنها املسافة بني األرض والشــمس، إذ ال يمكننا أن نعيش ىلع 
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، وهو  أرٍض بال شــمٍس، لٰكّن املسافة بيننا وبني الشمس حمدودٌة برقٍم معنّيٍ
39 مليون ميٍل، فلو اكنت املســافة أقّل الحــرتق لّك يشٍء، ولو اكنت أكرث 

تلجّمد لّك يشٍء، ومنها نســبة األوكسجني يف الغالف اجلّوّي، إذ يشّل 21 
ي يشــّل 78 باملئة، ولو قلّت النسبة ملا أمكننا 

ّ
باملئة منه، وانليرتوجني ال

اتلنّفس، ولو زادت الحرتقت املواّد القابلة لالشــتعال، ومنها نســبة املاء 
والرتاب، إذ لو زادت أو نقصت ألثّر ٰذلك ىلع احلياة ىلع األرض، فمن جمموع 
ي وضع ٰهذه 

ّ
ي وضع األمور بٰهذه ادلّقة؟ ومن ال

ّ
ٰهذه األمور نتساءل: من ال

النســب ادلقيقة اليّت لوالها ملاتت احلياة ىلع األرض؟ وهل يمكن أن حيدث 
ٰهذا صدفًة؟ وهل يمكن عقاًل اجتمــاع ٰهذه العوامل واألمور صدفًة ٰهكذا 
من دون سبٍب وبال قّوٍة حكيمٍة؟ ٰهذا حال نظاٍم واحٍد وهو األرض، فكيف 
حبال الكون بمجموع جمّراته وذّراته؟! فعندما نالحظ خريطة الكون لكّه نرى 
أّن يف لّك ذّرٍة منه اعلًما مؤّسًســا ىلع نظاٍم دقيٍق، فالشمس حتكمها قوانني، 
وانلبات حيكمه قوانني، والّرة حتكمها قوانني، وما حتت الّرة من البوتون 
وانليرتون واإللكرتون حتكمها قوانــني؛ ٰللك فاحتمال حصول ٰهذا الكون 
عــن صدفٍة احتمال واحٍد باملليار، وٰهذا االحتمــال ليس ل قيمٌة رياضّيٌة، 
وبعبــارٍة أخرى لكّما رضبنا ٰهذا االحتمال فيما هو أىلع منه، ســوف ترتاكم 
االحتمــاالت حّت نصل إىل حّد ايلقني الريايّض بوجــود قّوٍة حكيمٍة، وٰهذا 
يعي أّن قضّية )اهلل خالٌق( ذات آثاٍر حّســّيٍة يمكن إثباتها بديلل حســاب 
االحتماالت، وانلتيجة أّن املدرســة الوضعّية تؤمــن بأّن القضّية ما لم تكن 
حّسّيًة ال قيمة هلا، ويف املقابل تقول القاعدة الفلسفّية إنّه ال يمكن للتجربة 
احلّســّية أن تثبت قانونًا واحًدا ما لم تستند إىل مبادئ عقلّيٍة، فٰهذا الكون 
 

ّ
يقوم ىلع جمموعٍة من القوانني الكّية، وٰهذه القوانني نكتشفها باتلجربة، إال
 بأربعة مبادئ 

ّ
أّن اتلجربة ال يمكن أن تكشــف نلا ٰهذه القوانني الكّية إال

عقلّيٍة، ويه العلّّية واحلتمّية والســنخّية واحلاجة الاتّية، ومن أجل توضيح 
 فنقول: 

ً
ٰهذه الفكرة نرضب مثاال
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من القوانني الكّية املوجودة يف ٰهذا الكون أّن لّك ماٍء تبلغ درجة حرارته 
مئًة يغيل يف الظروف العاديّة، وقد اكتشف البرش ٰهذا القانون باتلجربة مع 
أنّهم لم يقيمــوا اتلجربة ىلع لّك ماٍء، وإنّما أقاموها ىلع مليون عّينٍة من املاء 

أو أكرث، فكيف وصلوا إىل ٰهذه القاعدة اللكّّية؟ 

إّن الوصول لٰهذا القانون اللّكّ اعتمد ىلع أربعة مبادئ: 

املبدأ األّول: السببّية، وقد ذكر بعض علماء الغرب أنّه ال يؤمن بٰهذا املبدإ، 
وإنّما يؤمن بأّن لّل أثٍر مؤثًّرا، ومن الواضح أّن ٰهذا ال يغرّي من املعىن شــيئًا، 
ســواٌء قلنا لّل مسّبٍب سبٌب أو لّل أثٍر مؤثٌّر، فاملعىن واحٌد وهو أّن اليشء ال 
يمكن أن يودل من ال يشء؛ ٰللك ال بّد للغليان من ســبٍب وهو وصول درجة 
احلرارة إىل مئٍة، ومن غري اإليمان بمبدإ السببّية ال يمكن الوصول إىل السبب 

اللّكّ. 

كمــا أّن من يــّديع أّن العالقة بني احلوادث يف الكــون يه جمّرد عالقة 
اتلقــارن، فمثاًل حركة ايلد تقرتن بها حركة املفتاح، ويقرتن حبركة املفتاح 
انفتاح ابلاب من دون أن يكون بني ٰهذه احلركت اثلالث ســببّيٌة ومسبّبّيٌة، 
فلو قلنا بٰهذا ملا تمّكّنا بأّي تربٍة ذات معطياٍت حّســّيٍة أن نكتشف قانونًا، 

ما لم نؤمن بمبدإ السببّية يف مرتبٍة سابقٍة. 

 ، املبــدأ اثلاين: احلتمّية، فلو اكن ٰهذا القانون املبّي ىلع العلّّية غري حتيمٍّ
بمعىن أنّه قد يصيب تارًة وخيطئ أخرى بشــٍل عشوايئٍّ، ملا أمكننا أن نؤمن 
ٍّ، فال بّد أن نؤمن أّن العلّّية علّّيٌة حتمّيٌة ال ختتلف وال تتخلّف.  بأّي قانوٍن لكّ

املبدأ اثلالث: الســنخّية، أي ال بّد من وجود تناسٍب بني العلّة واملعلول، 
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بمعــىن أّن املعلول هو وجوٌد نازٌل من رحم العلّــة ومن صميم وجودها، وال 
يمكن أن خيــرج يشٌء من رحم يشٍء ومن صميم وجوده من دون تناســٍب 
بينهما، فلوال اإليمان بالسنخّية ملا استطعنا أن نستنتج القوانني اللكّّية أيًضا. 
وبعبارة أخرى: الســنخّية يه احليثّية املصّححة لصــدور املعلول من ٰهذا 

املوجود دون ٰذلك املوجود. 

وٰهذا االحتمال ال يمكن نفيه ما لم نؤمن بالسنخّية؛ إذ إّن الغليان مسانٌخ 
للحــرارة ال حلركة الرياح، وال لإلشــارات الكهربائّية بأّي جهاٍز آخر؛ ألّن 

الغليان من سنخ احلرارة، فقلنا إنّه معلوٌل هلا. 

املبدأ الرابع: حاجة املعلول إىل العلّة حاجًة ذاتّيًة، وليســت جمّرد حاجٍة 
حدوثّيٍة، فمثاًل ضــوء املصباح ل علٌّة ويه القوة الكهربائّية، ولو انفصلت 
ٰهــذه القّوة آنًا النتــىف الضوء، وكذا عالقة الضوء بالشــمس، وكذا عالقة 
أّي مســّبٍب بســببه، فإنّها عالقة فيٍض ومدٍد، وال بّد أن يبىق فيض العلّة 
 ال يتصّور بقاٌء للمعلول دون بقاء مدد 

ّ
متواصــاًل يك ال ينقيض املعلول، وإال

 الغليان عند بلوغ درجة حرارة املاء مئًة ما 
ّ

العلّــة؛ ٰللك ال يتصّور أن يتودل
ي يوجد ٰهذه الظاهرة. 

ّ
لم يكن بللوغ درجة احلرارة نبٌع من املدد والفيض ال

فانلتيجة أنّنا ال بّد أن نرتكز ىلع أّن للقضايا معىًن وراء املعطيات احلّســّية، 
ومنها قضّية خالقّية اهلل { للكون. 

ها 
ّ
 واخلالق لك

ٰ
ة العقلّية ىلع إثبات وجود اإلل

ّ
 سماحة السّيد هل األدل

ىلع مســتًوى واحٍد من حيث القيمة املعرفّية، أو هناك تفاضٌل بينها؟ بمعًى 
آخــر هل هناك ديلٌل عقيلٌّ ىلع إثبات واجب الوجود أقوى من ديلٍل عقيلٍّ آخر 

حبيث حيصل لإلنسان من خالل ايلقني اثلابت غر املزتلزل؟
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أهّم األدلّة ىلع وجود اخلالق:

األّول: برهان االخرتاع، وهو يعتمد ىلع مقّدمٍة حّســّيٍة، إذ إّن املشهود 
بالوجــدان أّن لّك يشٍء يف اعلم املاّدة خيرج من القــّوة إىل الفعل، ومقّدمٍة 
عقلّيــٍة ويه أنّه لّما اكن اليشء ال يعقل أن خيرج نفســه فال بّد من ســبٍب 
خــاريجٍّ نقله من القّوة إىل الفعل، وٰهذا الســبب إّما موجوٌد بالقّوة فيحتاج 
إىل ســبٍب آخر، أو ينتيه إىل سبٍب بالفعل من لّك اجلهات، ولّما اكن الفرض 
األّول يستلزم التسلسل، فيتعنّي الفرض اثلاين وهو انتهاء األسباب إىل سبٍب 

بالفعل من لّك اجلهات.

اثلــاين: برهان اإلماكن وهو ما يعتمد ىلع التســليم بأصل الواقعّية، وأّن 
هنــاك موجوًدا ما، ونفس ذواتنا تدرك ٰذلك الواقع، ويتألّف ٰهذا البهان من 

مقّدمتني عقلّيتني: 

املقدمــة األوىل: أّن ٰهذا املوجود املفرتض مــرّدٌد عقاًل بني كونه واجب 
الوجــود، أي أّن الوجود عني ذاته، أو ممكن الوجــود، أي أّن الوجود اعرٌض 
ىلع ذاتــه، فهو مؤلٌّف من ذاٍت ووجوٍد، مّما يعي أّن عروض الوجود ىلع ٰهذه 
الات يستبطن أنّها يف نفسها خايلٌة عنه، ومتساوية النسبة إىل طريف الوجود 

والعدم. 

املقّدمــة اثلانية: أّن ٰهذا املوجــود إن اكن واجبًا فقد ثبت املطلوب، وإن 
اكن ممكن الوجود لزم أنّه حمتاٌج يف اتّصافــه بالوجود إىل الغري؛ ألّن الوصف 
العــارض ىلع اليشء حيتاج اليشء التّصافه به إىل غريه، فإن اكن ٰذلك الغري 
واجب الوجود - أي أّن وجوده ذاتٌّ ل - فهو املطلوب، وإن اكن ممكن الوجود 

احتاج إىل غريه، وما لم ينته إىل واجب الوجود لزم التسلسل املحال. 
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ي يعتمد ىلع عنرصين:
ّ

اثلالث: برهان انلظم ال

عنرص الســببّية: فلّل حادٍث وعنرٍص فعــٌل حمكٌم، واملراد به أّن هناك 
عنارص وقوانــني وماّدًة وهيئًة، فتطويع القوانــني تلطوير املاّدة إىل هيئاٍت 
متعــّددٍة يرتتّب عليه األثر، وهو الفعل املحكــم، وهو بذاته يدّل ىلع قّوٍة 

قادرٍة اعملٍة. 

مقارنٌة: اذا قمنا باملقارنة بني الباهني اثلالثة وجدنا أّن أقواها من انلاحية 
العقلّية هــو برهان اإلماكن، ولٰكــّن أقربها لذلهنّية الرياضّيــة الفزييائّية 
احلديثة هو برهــان انلظم؛ وٰللك رّكز مجٌع من األعــالم ىلع برهان انلظم 
اكلسّيد الشهيد الصدر يف مقّدمة الفتاوى الواضحة، ويمكن نلا صياغة ٰهذا 
البهان بأسلوٍب ينسجم مع الهنّية الرياضّية، ونقول: إّن كون برهان انلظم 
برهانًا منتًجا يعتمد بشٍل رئيٍس ىلع ديلل حساب االحتماالت، وهو يتألّف 
من خطواٍت، األوىل مجع الظواهر، واثلانية املقارنة بني الفرضّيات، واثلاثلة 
اتلناســب العكيّس، بمعىن أنّه لكّما تضاءلت درجة احتمال الفرضّية اثلانية 
تصاعدت درجة احتمال الفرضّيــة األوىل، فإذا افرتضنا أّن الفرضّية اثلانية 
ضئيلٌة حبيث تكون نسبة حتّققها واحًدا باملئة، فإّن احتمال الفرضّية األوىل 
يصل إىل تسعًة وتسعني باملئة، فهل يمكن تطبيق ديلل حساب االحتماالت؟ 
وكيف نطّبق ديلل حســاب االحتماالت ىلع الظواهر الكونّية إلثبات الوجود 
ي نعيش 

ّ
اإلليّٰه؟ وهنــا زاويتان، الزاوية األوىل ممزّيات الكون، إّن كوننا ال

فيه يتمزّي بثــالث صفاٍت، األوىل أنّــه قابٌل للفهم، وٰهــذا ما حتّدث عنه 
أينشــتاين عندما قال: إّن أكرث األمور اســتعصاًء ىلع الفهم أّن الكون قابٌل 
للفهم، إّن كونًا فوضويًّا ال يمكن إدراك أحداثه وال اتلنّبؤ بمساره هو انلتيجة 
ي 

ّ
ابلدهّية لالنفجار الكوّن األعظم، فانلظــام والقابلّية للفهم واتلوّقع ال

تظهره جاذبّية نيوتن مبهٌر ومعجزٌة ال يمكن توّقعه من سيناريو بداية الكون، 
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والصفة اثلانيــة أّن الكون قابٌل للفهم الريايّض بالات، وٰهذا ما حتّدث عنه 
بول ديوز حيث قال: ليس الكون قاباًل للفهم فحســب، بل هو قابٌل للفهم 
الريايّض أيًضا، بمعىن أّن بإماكننا أن نتوّصل إىل قوانني حبســاباٍت رياضّيٍة 
قائمــٍة يف أذهاننا، ومع ٰذلك نرى أّن ٰهذه احلســابات واملعادالت الرياضّية 
تتطابق مع واقع الكون؛ وٰللك توصل أينشــتاين إىل نظرّية النسبّية العاّمة 
عب معادالٍت رياضّيٍة رأى أنّها تتناســب مع حقيقة الكون، مّما يؤّكد فهم 
الكون فهًما رياضيًّا. الصفة اثلاثلة: اتلوافق بني العقل البرشّي والكون كما 
ذكر »بروز« (Roger Penrose) حيث يقول: أنا ال أســتطيع أن أقتنع أّن ٰهذه 
ا أنّه ال يمكن نسبتها  انلظرّيات الرائعة نشأت بشــٍل تلقايئٍّ، فاألنسب جدًّ
إىل اتللقائّية، إذن ال بّد أن يكون هناك عقٌل شديد الاكء ربط بني الفزيياء 
ي مّكننا من فهم العالم فهًما رياضيًّا حّت صار انضباط 

ّ
والرياضّيات وهو ال

الكون رياضيًّا من بدهّيات العلم األّويّلة.

واحلاصل أّن الكون يتمزّي بأنّه قابٌل لفهٍم ريايضٍّ دقيٍق يكشف عن توافٍق 
بني عقونلا وواقع الكون، وٰهذا اتلوافق يؤّدي إىل أن نكتشف أّن وراء تصميم 
الكون وخلقه وجوًدا اعقاًل. الزاوية اثلانية تطبيق ديلل حساب االحتماالت 
ىلع الكون، وهنا نرجع إىل كتاب )سّتة أرقاٍم فقط( ملارتني ريتس حيث ذكر 
أّن هناك ســّتة ثوابت رياضّيٍة مضبوطٍة بدّقــٍة اعيلٍة، ترتبط بصفاٍت كونّيٍة 
فزييائّيٍة يه املسؤولة عن نشأة ٰهذا الكون واستمرار احلياة فيه. اثلابت األّول 
ما يتعلّق باتلمّدد، واثلابت اثلاين ما يتعلّق بنشأة املجّرات، واثلالث ما يتعلّق 
بقّوة اجلاذبّية، والرابع مــا يتعلّق بالطاقة الصادرة من انلجوم، واخلامس ما 
يتعلّق بنسبة الروابط الكهربائّية إىل قّوة اجلاذبّية، والسادس ما يتعلّق بنسبة 

بنية الكون الفراغّية.

وبما أّن للكون ســّتة ثوابت رياضّيٍة هلا حدوٌد دقيقٌة ال تزيد وال تنقص 
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فهل حصلت مجيع ٰهذه اثلوابت بٰهذه األرقام الرياضّية ادلقيقة صدفًة؟ عندما 
نعرض ٰذلك ىلع ديلل حساب االحتماالت نقول يوجد عندنا احتماالٌت، إّما 
أن تكون ٰهذه الظواهر قد نشــأت عن وجوٍد اعقٍل، وإّما أن تكون قد نشأت 
صدفــًة، بمعىن أّن وجود لّك ظاهرٍة صدفٌة، وكونها بٰهذه النســب الرياضّية 
ادلقيقــة صدفٌة، واجتماعها يف كوٍن واحٍد صدفٌة، واتلناســق فيما بينها يف 
العمل صدفٌة، ومــن الواضح أّن ٰهذا االحتمال ال قيمــة ل، فعندما نقارن 
ي ذكرناه، مع احتمال 

ّ
احتمال أن يكون وجود ٰهذه اثلوابت صدفًة بانلحو ال

ا، وقّوة  أن يكون ٰذلك من خلق قّوٍة اعقلٍة، جند أّن االحتمال األّول ضئيٌل جدًّ
االحتمال اثلاين ل تناســب منطيق مع ٰهذه اثلوابت، فال مقايسة أصاًل بني 
رِْض 

َ ْ
ــَماَواِت َواأل ِق السَّ

ْ
احتمال الصدفة واحتمال اخلالق القدير: ﴿إِنَّ يِف َخل

يِهْم آيَاتِنَا  َاِب﴾ وقال تعاىل: ﴿َسُرِ
ْ

بل
َ ْ
ويِل األ

ُ ِّ
يَاٍت أل

َ
َواْخِتاَلِف اللَّيِْل َوانلََّهاِر آل

ٰ لُكِّ  نَُّه ىلَعَ
َ
َولَْم يَْكِف بَِربَِّك أ

َ
َقُّ * أ

ْ
نَُّه احل

َ
َ لَُهْم أ ٰ يَتَبَنيَّ نُفِسِهْم َحتَّ

َ
فَاِق َويِف أ

ْ
يِف اآل

ٍء َشِهيٌد﴾.  يَشْ

( وغره من 
ٰ

 حــاول ريتشــارد دوكيزن صاحــب كتاب )وهــم اإلل
ــة العقلّية ىلع وجود اخلالــق، وعّدوها فاقدةً 

ّ
امللحدين التشــكيك يف األدل

للقيمة املعرفّيــة من وجهة نظرهم، نرجو من ســماحتكم بيان كيفّية نقد 
تلك التشكيات؟

من أهّم األمور اليّت رّكز عليها دوكزن يف كتابه )وهم اإلٰل( هو اســتغالل 
نظرّية االنتخاب الطبيّي )نظرّية اتلطّور( اليّت ذهب إيلها دارون، ويه عبارة 
عن وجود سلٍف مشرتٍك لّل الاكئنات احلّية احليوانّية، وبسبب تغرّي الظروف 
، بعضها يثمر يف تكّيف الاكئن  ت طفراٌت جينّيٌة متمايزٌة بشٍل تدرييجٍّ

ّ
تودل

، وتتكّفــل الطبيعة باقتضائها إبقاء  اليّح مــع املحيط وبعضها متلٌف ضارٌّ
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اتلمايزات انلافعة ونبــذ الضاّرة، ثّم تتوارث الاكئنــات احلّية ٰهذه اجلينات 
اجلديدة اليّت تصبــح بدورها مصدًرا ألنواٍع متعّددٍة من الاكئنات احلّية. فقد 
ذكر دوكزن يف كتابه )وهم اإلٰل( كيفّية استغالل لٰهذه انلظرّية بقول إّن حّجة 
االحتمايّلة تنّص ىلع أّن األشــياء املعّقدة ال تأت بالصدفة، بمعىن أنّها ال تأت 
بدون اغيٍة تلصميمهــا؛ وٰللك فليس من املفائج أن يتصّور بأّن االحتمايّلة 
يه ديلٌل ىلع اتلصميم. إّن االنتخاب الطبيّي ادلارويّي يظهر نلا خطأ حّجة 

االحتمايّلة عند اعتبار عدم االحتمايّلات فيما يتعلّق بابليولوجيا. 

وىلع الرغم من أّن ادلاروينّية ال تتعلّق بشــٍل مبارٍش باألشــياء اجلامدة 
كعلم الكون مثاًل، فإنّها ترفع مستوى الويع خارج نطاق جماالتها املحصورة 
بابليولوجيــا. وقــال: ومّرًة أخــرى اتلصميم اليّك ليــس ابلديل الصحيح 
 فقط، بل إنّه احلّل الفّعال 

ً
 معقوال

ًّ
للصدفة، إّن االنتخاب الطبيّي ليس حال

ي تّم طرحه حّت اآلن بدياًل للصدفــة املقرتحة منذ األزل. فهو 
ّ

الوحيــد ال
يريد استغالل ٰهذه انلظرّية إلثبات أّن الكون أيًضا ال يدور مدار خّطني فقط 
وهما إّما الصدفة أو اتلصميم، بل كما أّن الاكئن اليّح انطلق يف مسريته عب 
االنتخاب الطبيّي من دون أن يلجأ لســيناريو الصدفة وال ملنهج اتلصميم، 
كٰذلك يمكن أن تكون والدة الكون بٰهذا انلحو ناشئًة عن االنتخاب الكوّن 
ال عن الصدفة وال عن اتلصميم؛ ٰللك كالمه حمّل مناقشٍة يف تطبيق نظرّية 
االنتخــاب ىلع الاكئنات احلّية، فضاًل عن تطبيقها ىلع الكون بأرسه، وٰذلك 

من خالل عّدة مالحظاٍت:

 ثاثلًا بني الصدفة واتلصميم، وهو 
ً

 املالحظة األوىل: أنّه تصّور احتمــاال
، والّس يف ٰذلك أّن املحال  االنتخاب الطبيّي، بينما ٰهذا اتلصّور غري منطيقٍّ
ال يتغرّي من كونه قد حدث دفعًة أو حدث تدرجيًا، وىلع حنو اتلدريج السيع 
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أو ىلع حنو اتلدريج ابلطيء، فال يمكن أن يقال: إذا حتّولت اخللّية األوىل إىل 
بعوضٍة عب ماليني الســنني فهو أمٌر ممكٌن، وأّما إذا حتّولت دفعًة إىل إنساٍن 
 سواٌء حصل دفعًة واحدًة أو حصل 

ً
أو طرٍي فٰهذا حمال، فإّن املحال يبىق حماال

باتلدرج ابلطيء. إّن اخللّية األوىل إّما واجدٌة جلينات ٰهذه الاكئنات املتعّددة 
ها منها أمٌر ممكٌن دفعًة أو تدرجيًا، 

ّ
أو غري واجدٍة، فإن اكنت واجدًة هلا فتودل

ها منها ولو عب 
ّ

رسيًعا أو بطيئًا، وإن لم تكن واجدًة جليناتها فال يمكن تودل
اتلدّرج ابلطيء آلالف السنني، إذن ليس هناك احتماٌل ثالٌث وراء الصدفة 

واتلصميم يعّب عنه باالنتخاب، ٰهذه يه املالحظة األوىل. 

املالحظة اثلانية: أّن االنتخاب إّما هادٌف ناشٌئ عن تصميٍم أو ال، فإن اكن 
األّول اكن تصميًمــا ال انتخابًا، وإن اكن اثلاين اكن صدفًة، إذ إّن وجود اليشء 

بنفسه من دون سبٍب خارٍج عن ذاته حماٌل، سواٌء اكن ٰذلك دفعًة أم تدرجيًا. 

املالحظة اثلاثلة: أنّه كيف استطاعت املاّدة العمياء أن تمزّي بني أن تفرز 
اتلمايزات انلافعة أو املمزّيات انلافعة مــن املمزّيات الضاّرة، حبيث تتوارث 
جيناتها ٰهذه املمزيات انلافعة دون املمزيات أو الصفات أو السمات الضاّرة. 

املالحظة الرابعــة: أّن املاّدة إّما واجدٌة لطاقة اتلطّور لألفضل أو ال، فإن 
اكنت واجدًة لطاقة اتلطــّور لألفضل صّح اتلطّور بال حاجٍة للرتاكم ابلطيء 
نَاُه 

ْ
نَشأ

َ
كما يف تطّور اجلنني يف بطن أّمه من نطفٍة إىل إنســاٍن متاكمٍل، ﴿ ُثمَّ أ

َاِلِقنَي﴾ وإن لم تكن واجدًة لطاقة اتلطّور 
ْ
ْحَســُن اخل

َ
ًقا آَخَر* َفتَبَارََك اهلُل أ

ْ
َخل

فتحّوهلا إلنساٍن متاكمٍل حماٌل، وال جيدي يف ٰذلك الرتاكم ماليني السنني. 

املالحظة اخلامسة: أّن وجود سلٍف مشرتٍك للاكئنات احلّية وتطّورها عن 
طريق الرصاع بني ما يقتضيه طبع الاكئن اليّح وما تقتضيه عوامل الظروف 
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ي هو منبع رشارة 
ّ

املحيطة، ال يلــيغ ابلحث عن احلاجة للمبــدإ األّول ال
احليــاة، فهو ليس مــاّدًة وال طاقًة، وإنّما هو قّوٌة وعقــٌل وعلٌم؛ وٰللك قال 
فرانســس كويلزن رئيس مرشوع اجلينوم البرشّي يف الواليات املّتحدة: من 
ي يمنع اهلل عن اســتعمال آيّلة اتلطّور يف اخللق؟! فاتلطّور آيّلٌة يستعملها 

ّ
ال

اإلٰل تماًما كما يستعمل آيّلة اخللق اخلاّص. 

واملناقشة األخرية: أّن احلياة ليست أمًرا ماّديًّا يقع نتيجًة للرصاع بني املاّدة 
العمياء وبــني العوامل املحيطة بٰهذه املاّدة، بل احلياة عقٌل وشــعوٌر وإدراٌك، 
وتلعميق ٰهذه اجلهة نقول إّن احلياة ظاهرٌة معلوماتّيٌة وليست ظاهرًة كيميائّيًة. 
يقول أســتاذ ابلايولوجيا األمريكّي كوفمان املولود اعم 1939: إذا أخبك أّي 
إنســاٍن أنّه يعرف كيف نشــأت احلياة ىلع كوكــب األرض منذ حوايل ثالثة 
مليارات وسبعمائة مليون سنٍة، فإنّه إّما جاهٌل غبٌّ أو حمتاٌل، فال أحد يعلم من 
أين جاءت املعلومات الالزمة لنشأة احلياة، وال أحد يعلم كيف جاءت ٰهذه 

املعلومات اليّت أحدثت ٰهذا اتلنّوع اهلائل أثناء االنفجار األحيايّئ الاكمبّي. 

ٰللك يرد الســؤال: كيف اســتطاعت الطبيعة دون تصميٍم وتوجيٍه أن 
توّفر املعلومات اهلائلة املطلوبة لنشأة احلياة واليّت تبلغ ماليني بيزت يف أبسط 

الاكئنات احلّية، فضاًل عن الاكئنات املعّقدة اكإلنسان. 

ومّمــا يدلّــل ىلع ٰذلك أنّه يف العرشيــن من أيّــار اعم 2010 أعلن اعلم 
ابلايولوجيــا اجلزيئّية األمريكــي الكبري وينرت أّن فريقــه ابلحيّث قد حّقق 
بعد مخســة عرش اعًما من اجلهد إجناًزا علميًّا كبرًيا يتلّخص يف أنّهم تمّكنوا 
من تميع الشــفرة الوراثّية DNA إلحدى اخلاليــا ابلكتريّية من مكّوناتها 
األّويّلة، ووضعوا ٰهذه الشفرة يف جسم خلّيٍة بكتريّيٍة حّيٍة من نوٍع آخر بعد 
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نزع شفرتها الوراثّية، فإذا باخللّية تمارس وظائفها احليوّية كبناء البوتينات 
تبًعا للشــفرة اجلديدة، واعتقد أنّهم بٰذلك أصبحوا قادرين ىلع صنع احلياة 
وقادريــن ىلع ختليق اخللّية احلّية، مع أّن ما قاموا به جمّرد اســتبداٍل ملرّكٍب 

 .m- DNA بمرّكٍب كيميايئٍّ آخر مصّنٍع هو c- DNA كيميايئٍّ معنّيٍ وهو

ي اســتبدلوه ليــس هو منبع احلياة، إنّــه فقط املعلومات 
ّ

فالـ DNA ال
املطلوبة بلناء بروتينات اخللّية وانقســامها، أما اخللّية نفسها فقد جاءوا بها 
بكّل مكّوناتها؛ ٰللك بما أّن احلياة ظاهرٌة معلوماتّيٌة فإنّه ال يمكن أن تفرزها 
يَن تَْدُعوَن  ِ

َّ
املاّدة العمياء، وٰهذا ما يؤّكده القرآن الكريم عندما يقول: ﴿إِنَّ ال

ُ﴾، واتلمثيل بالباب ليس ألنّه  ِمــن ُدوِن اهلِل لَن خَيْلُُقوا ُذبَابًا َولَِو اْجتََمُعوا لَ
املخلــوق املعّقد فقط، بل ألنّه حيمل رشارة احلياة. فاإلنســان ال يمكنه أن 
خيلق أو أن يصنع حّبة قمٍح تدّب فيها احلياة، فضاًل عن أن يصنع ذبابًا حيمل 
أرسار احلياة؛ وٰللك نرى القرآن الكريم يرّكز ىلع مســألة صنع احلياة. ومن 
أجل ترسيخ ٰهذه انلقطة نذكر أنّه منذ أن تّم اكتشاف بنية الـ DNA وطريقة 
أدائه لوظائفه اعم 1953 وما تبعه من تأسيس علم ابلايولوجيا اجلزيئّية، أدرك 
العلمــاء أنّهم يتعاملون مع علٍم يقوم ىلع أربعة حروٍف، ال أنّهم يقومون مع 
خمتٍب كيميايئٍّ جمّرٍد. والسؤال املطروح كيف تّم ترتيب ٰهذه احلروف األربعة؟ 
حبيث أصبحت مصدًرا حلياة الاكئن اليّح؟ وٰللك يضع جورج جونســون يف 
كتابه )هل اكن دارون مصيبًــا( ادلاروينّيني أمام مفارقٍة فيقول: إذا هبطت 
علينا من الفضاء اخلاريّج أسطوانٌة مدجمٌة حتمل املعلومات املسّجلة يف شفرة 
أحد الاكئنــات الوراثّية، فإّن لّك من يتلىّق ٰذلك يقطع فوًرا بنســبة ألٍف يف 
ألٍف ىلع وجود ذاكٍء يف الكون خــارج كوكب األرض، فكيف إذا قرأنا ٰهذه 
املعلومات مسّجلًة يف الشفرة الوراثّية لإلنسان؟ فهل نقول إنّها وجدت صدفًة 
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أو نتيجة الرتاكم اتلدرييّج ابلطيء؟ وٰللك فإّن كولزن مدير مرشوع اجلينوم 
البرشّي عندما تّم االنتهاء من قــراءة اخلريطة اجلينّية، وما تّم اتلوّصل إيله 
من املعلومات مّما يساوي مخسًة وسبعني فاصلة أربعمئٍة ومخسني صفحًة من 

صفحات جرائدنا ايلومّية قال: اآلن علّمنا اهلل اللغة اليّت خلق بها احلياة. 

 مــاذا تمّثل عقيدة إثبات وجود اهلل يف الرؤية الكونّية؟ وماذا يرتتّب 
ىلع معرفتها من اآلثار ىلع املستوى األيديولويّج والسلوك اإلنسايّن؟

تأثري العقيدة بوجود اخلالق { هلا تأثرٌي ىلع ثالثة مستوياٍت، ىلع املستوى 
املعريّف والرؤية الكونّية، وىلع املستوى األيديولويّج يف جمال إقامة احلضارة، 

وىلع مستوى السلوك اإلنسايّن والقيم البرشّية. 

أّما ىلع املستوى األّول، فإّن ٰهذا يتجّل نلا يف أمرين:

األمــر األّول: من القواعد العقلّية الواضحة أّن لــّل وجوٍد ماّديٍّ علاًل 
ي نعيش فيه 

ّ
أربًعــا، فاعلّيًة وماّديًّة وصورّيًة واغئّيًة. وحيــث إّن الكون ال

وجوٌد مــاّديٌّ فمن الطبيّي أن يّتجــه العقل إىل معرفة العلــل األربع لٰهذا 
الكون، وال تعّد رؤية الكون رؤيًة متاكملًة ما لم تكن حميطًة بالعلل األربع، 
ما منه الوجود وما به الوجود وما به فعلّية الوجود، وما هو اغية الوجود ومنتىه 
ّية للكون والرؤية الفلســفّية للوجود 

ٰ
الوجود. فألجل ٰذلك اكنت املعرفة اإلهل

معرفًة متاكملًة، بينما ما يــرّص عليه بعض علماء الفزيياء من أّن العلم هو 
معرفة نظم الكون وأرساره الطبيعّية وعالقاته وقوانينه انلافذة احلاكمة فيه، 
فــإّن ٰهذا تقوقٌع يف حقٍل معنّيٍ من املعرفة، وحرٌص للمعرفة يف انلطاق املاّدّي 
لعالقات الكون، لٰكّنها ليســت معرفًة متاكملًة مــا لم تكن حميطًة بالعلل 
األربع؛ وٰللك فإّن هناك فرقًا بني انلظرة املوضوعّية للكون وانلظرة اآليوّية 
للكون، فمن يقرإ الكون لاته ىلع أســاس أنّه وجوٌد ماّديٌّ حبٌت، فٰهذه نظرٌة 
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موضوعّيــٌة لن يتجاوز بها حدود املاّدة، ولن تكــون معرفته بالكون معرفًة 
متاكملًة، وأّما من قرأ الكون بما هو ديلــٌل ىلع علله األربع، وأهّمها علّته 
الفاعلّية اليّت منهــا وجوده، وعلّته الغائية الّــيت يه خاتمته ومنتهاه، فقد 
ســب الكون بما هو آيٌة من آيات القدرة والعلم واحلكمة، وٰهذا ما أشار إيله 
ا َجنَّ َعلَيِْه  القرآن الكريم يف حديثه عن انلــّب إبراهيم اخلليل A: ﴿فَلَمَّ
ى 

َ
ا َرأ فِِلنَي * فَلَمَّ

ْ
ِحبُّ اآل

ُ
 أ

َ
فََل قَاَل ال

َ
ا أ ٰى َكْوَكبًا * قَاَل َهَٰذا َريبِّ * فَلَمَّ

َ
اللَّيْــُل َرأ

َقْوِم 
ْ
ُكوَننَّ ِمَن ال

َ َ
َّْم َيْهِديِن َريبِّ أل فََل قَاَل لَِئ ل

َ
ا أ َقَمــَر بَازاًِغ قَاَل َهَٰذا َريبِّ * فَلَمَّ

ْ
ال

فَلَْت قَاَل يَا 
َ
ا أ َبُ * فَلَمَّ

ْ
ك

َ
ْمَس بَازَِغًة قَاَل َهَٰذا َريبِّ َهَٰذا أ ى الشَّ

َ
ا َرأ الِّنَي * فَلَمَّ الضَّ

رَْض 
َ ْ
َماَواِت َواأل ي َفَطَر السَّ ِ

َّ
ْهُت وَْجيِهَ لذِل ُكوَن * إِينِّ وَجَّ ا ترُْشِ مَّ قَْوِم إِينِّ بَِريٌء مِّ

يَن يَْذُكُروَن اهلَل  ِ
َّ

ِكنَي﴾. وقال تبارك وتعــاىل: ﴿ال ُمرْشِ
ْ
نَا ِمَن ال

َ
َحِنيًفــا  َوَما أ

رِْض َربَّنَا َما 
َ ْ
ــَماَواِت َواأل ِق السَّ

ْ
ُروَن يِف َخل ٰ ُجنُوبِِهْم َوَيتََفكَّ ِقيَاًما َوُقُعوًدا وىلََعَ

َخلَْقَت َهَٰذا بَاِطاًل ُسبَْحانََك فَِقنَا َعَذاَب انلَّاِر﴾.

ّية تيب عن أســئلٍة فطرّيــٍة يلتفت إيلها الهن البرشّي، 
ٰ
فاملعرفة اإلهل

وٰهذه األسئلة اليّت أشار إيلها املعصوم  يف ما ورد عنه: »رحم اهلل أمرءاً عرف 
ي ال جييب عن ٰهذه األســئلة الفطرّية 

ّ
مــن أين ويف أين وإىل أين« فالعلم ال

امللّحــة يعّد علًما ناقًصا ومعرفًة مبتورًة، وأّمــا املعرفة اليّت تيب عن ٰهذه 
ّية 

ٰ
األسئلة الرضورّية فيه املعرفة املتاكملة، وٰهذا ما يعي تأثري العقيدة اإلهل

ىلع مستوى الرؤية الكونّية. 

األمر اثلاين: توأمّية العلم والعقيدة: ال نقول إّن العلم ال يستطيع أن يصل 
إىل حتديد الســبب األّول والعلّة األوىل نفيًــا أو إثباتًا فقط، بل نقول هناك 
توأمّيــٌة بني العلم وبني اإليمان، فلوال اإليمان ملا اســتطاع العلم أن خيطو 

خطواته حنو ابلحث واملعرفة. 



310

مجلة الدليل / 

العدد الثالث   السنة ااألولى   ربيع 2018

أبواٌب

قال أينشتاين: إّن أعظم األشياء استعصاًء ىلع الفهم يف الكون أنّه مفهوٌم، 
وقال ســونبن أستاذ الفلسفة املناهض لإلحلاد يف أكسفورد: عندما أحتدث 
عن اإلٰل فإنّي ال أطرح إلًٰها لســّد اثلغرات اليّت لــم جيب عنها العلم حّت 
اآلن، فأنا ال أنكر قدرة العلم ىلع اســتكمال اتلفسري، لٰكّني أطرح الوجود 
اإللٰــيّه ألفّس ملاذا صار العلم قادًرا ىلع اتلفســري، وٰهذه املقاالت تعي أّن 
اإليمان يقف عونًا للعلم يف اكتشــاف احلقائق، وأنّه لوال اإليمان لم يتمّكن 
العلم من الوصول إىل تفسري احلقائق تفســرًيا متاكماًل. ومن أجل بيان ٰهذه 

انلقطة نذكر أّن أّي مسريٍة علمّيٍة اخرتاعّيٍة تقوم ىلع أربعة عنارص: 

العنرص األّول: االنتظام، ما لم يؤمن اإلنسان بأّن األمور منتظمٌة فإنّه ال 
، فمثاًل ما لم يؤمن اإلنسان  يمكن أن يســتمّر أو أن يرشع يف أّي حقٍل عليمٍّ
أّن ماكن عمله ما زال باقيًا وأّن الطريق إيله ما زال ســالاًك، وأّن ســّيارته ما 
ي يمكنه من الوصول إىل مقصده، فإنّه لن يتحّرك ما لم 

ّ
زالت حتمل الوقود ال

يؤمن بانتظام األمور كما اكنت؛ وٰللك يقول ديوز: إذا اكنت الشمس تظهر 
من الرشق منذ أن وعينا، فليس دلينا ديلٌل جازٌم ىلع أنّها ستفعل ٰذلك غًدا، 
وٰهــذا يعي أنّه ما لم يكن إيماٌن بانتظام الطبيعة، فإنّه ال دافع وال حمّرك حنو 

املسرية العلمّية. 

العنــرص اثلاين: اثلبات، يقول اســتيفن هوكنغ: لكّمــا ازدادت معرفتنا 
بالكــون تأّكد يقيننا بأنّه حمكــوٌم بالقوانني. ويقول فيلمــان اعلم الفزيياء 
املشــهور: إّن وجود قوانني منضبطٍة أمٌر معجٌز، إّن ٰهذا االنضباط ال تفسري 
ل، لٰكّنه يمّكننا من اتلنّبؤ، فهو خيبك بما تتوّقع حدوثه يف اتلجربة قبل أن 
تربها، وكٰذلك ذكر أينشــتاين أّن لّك إنساٍن يهتّم بالعلم بصورٍة جاّدٍة يدرك 
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ٍّ أســم من اإلنسان كثرًيا ، ولو لم يؤمن 
ّ

أّن قوانني الطبيعة تعكس روح لك
العالم أو املكتشــف أو املخرتع أو ابلاحث أّن هناك ثباتًا للقوانني، أي أّن 
هناك قّوًة حتكم ٰهذه القوانني وتضيف عليها اثلبات، ملا ســار يف أّي مســريٍة 

علمّيٍة يعتمد االكتشاف بها ىلع قوانني ثابتٍة. 

العنرص اثلالث: فاعلّية الرياضّيات. توّصــل العلم احلديث إىل أّن كيان 
العالم وبنية الكون قائٌم ىلع اتلحديد عب املعادالت الرياضّية؛ وٰللك يقول 
ديراك اعلم الفزيياء البيطايّن: إّن اإلٰل خالٌق حسيٌب، أي أنّه دقيٌق يف وضع 
القوانني واألنظمة ىلع ضوء املعــادالت الرياضّية ادلقيقة. وٰهذا يقود إىل أّن 
قوانني الطبيعة جعل هلا خالقها تفســرًيا وحتديًدا عب ما يتوّصل إيله العقل 
ي خلق الكون خلق عقاًل 

ّ
البرشّي من احلدود واملعادالت الرياضّيــة، فال

ي وضع القوانني ادلقيقة ملسرية الكون وضع عقاًل يتمّكن 
ّ

يفهم الكون، وال
من اكتشــافها عب املعــادالت الرياضّية، وٰهــذه يه اتلوأمّية بني اإليمان 

ّية وبني املسرية العلمّية. 
ٰ
بالعقيدة اإلهل

العنرص الرابع: أنّه ال يمكن لإلنســان أن يكتشــف أو خيرتع أو يفس 
حقيقًة من حقائق الكون حّت يؤمن يف رتبٍة ســابقٍة بأّن عقله قادٌر ىلع فهم 
ٰذلك، وأّن ما يقول ل عقله من حتديٍد وتفسرٍي فهو صادٌق فيه، أي أّن هناك 

انسجاًما وتوائًما بني بنية الكون وبني القدرات العقلّية املعرفّية.

إّن اإليمــان بٰهذه العنارص األربعة بوصفهــا قواًما لكيان الكون، وقواًما 
ّية يه 

ٰ
ألّي مســريٍة علمّيٍة اكتشــافّيٍة هو بنفســه إيماٌن بأّن العقيدة اإلهل

العصب يف جمال املعرفة العلمّية، وٰهذا ما يقود إىل عقيدة اتلوحيد، حيث ال 
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يمكن لإلنسان أن يؤمن بتوّفر ٰهذه العنارص األربعة بٰهذه ادلّقة الالمتناهية 
ما لم يؤمن أّن هناك إلًٰها واحــًدا وراء ضبط ٰهذه العنارص، وضبط القوانني 
 اهلُل 

َّ
اليّت وراءها، وٰهذا ما ترشــد إيله اآلية القرآنّية: ﴿لَْو اَكَن ِفيِهَما آلَِهٌة إِال

ا يَِصُفوَن﴾؛ ٰللك قال بعض العلماء:  َعْرِش َعمَّ
ْ
لََفَسَدتَا * فَُسبَْحاَن اهلِل رَبِّ ال

لقد تبىّن اإلنســان العلم عندما توّقع أّن الطبيعــة تتّبع قوانني، وقد حدث 
ٰذلك عندما آمن باإلٰل الواحد واضع القوانني، ٰهذا لكّه ىلع املستوى املعريّف 

والرؤية الكونّية. 

املســتوى األيديولويّج: إّن الفارق بني احلضارة ادلينّية واحلضارة املاّديّة 
يكمــن يف نظرّية اخلالفة، إذ إّن احلضارة املاّديّة تركز ىلع أصالة اإلنســان، 
وأّن اإلنســان هو قوام ٰهذا الكون وهو ركنه الركني، وهو ركزيته األساسّية؛ 
وٰللك فاإلنســان هو املرّشع وهو املنّفذ وهو املستثمر وهو املستهلك، وهو 
ي يشل مبدأ املسرية ومنتهاها، بينما احلضارة ادلينّية ترتكز ىلع نظرّية 

ّ
ال

اخلالفة، أي أّن اإلنســان خليفٌة يف ٰهذا الكون ووكيٌل ونائٌب وليس أصياًل. 
رِْض َخِليَفًة * قَالُوا 

َ ْ
َماَلئَِكِة إِيِنّ َجاِعٌل يِف األ

ْ
قال اهلل تعاىل: ﴿ َوإِْذ قَاَل َرُبَّك لِل

ُس لََك *  ُْن نَُسِبُّح حِبَْمِدَك َوُنَقِدّ
َ

َماَء َوحن َْعُل ِفيَها َمن ُيْفِسُد ِفيَها َويَْسِفُك ادِلّ
َ

ت
َ
أ

 َتْعلَُموَن﴾.
َ

ْعلَُم َما ال
َ
قَاَل إِيِنّ أ

ي 
ّ

واخلالفة ترتكز ىلع ثالث داعئــم، األوىل: أّن انلظام االقتصادّي ال
هو عصب احلضارة وانلظام الرتبوّي واإلدارّي يســتند إىل املستخلف ال إىل 
فكر اخلليفة، فإّن اإلنسان مهما بلغ من قّوة العقل ووفور الفطنة، فإّن عقله 
حمدوٌد ال يســتطيع أن يســتوعب تمام املصالح واملفاسد اليّت ال حيّدها زماٌن 
وال ماكٌن وال جمتمٌع، حبيث يضع أنظمًة وافيًة بتمام املصالح واملفاسد جامعًة 
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للرشائط فاقــدًة للموانع، بينما من خلق الوجود هو األعرف باملصالح اتلاّمة 
اجلامعة للرشائط، قال تبارك وتعاىل: ﴿َوَربَُّك خَيْلُُق َما يََشاُء َوخَيْتَاُر * َما اَكَن 
ُكوَن﴾، فاملدار يف احلضارة ادلينّية  ا يرُْشِ ٰ َعَمّ ُة * ُســبَْحاَن اهلِل َوَتَعاىلَ ِرَيَ

ْ
لَُهُم اخل

ىلع نظام املستخلف ال ىلع انلظام البرشّي املخرتع من قبل اخلليفة. 

وادلاعمة اثلانية أّن احلضارة ادلينّية تقوم ىلع العالقات األخوّية، فليست 
العالقة بني أبنــاء املجتمع الواحد وأفراد احلضارة الواحــدة عالقًة ماّديًّة، 
ليست عالقة مستثمٍر ومستهلٍك، أو عالقة منتٍج ومستورٍد، بل يه عالقٌة 
أخوّيٌة قائمٌة ىلع اتلعاون واإليثــار واتلضحية وابلذل، وإن لم يكن نصيٌب 
ِبِّ َواتلَّْقَوى﴾، وقال 

ْ
 ىلَعَ ال

ْ
مــاّديٌّ يف املقابل. قال تبارك وتعاىل: ﴿َوَتَعاَونُــوا

ْنُفِسِهْم َولَْو اَكَن بِِهْم َخَصاَصٌة﴾، وقال تبارك وتعاىل: 
َ
تعاىل: ﴿َوُيْؤثُِروَن ىلَعَ أ

احِلَاِت َوتََواَصْوا  يَن آَمنُوا وََعِملُوا الصَّ ِ
َّ

 ال
َّ

نَساَن ليَِف ُخْسٍ * إِال ِ
ْ

َعرْصِ * إِنَّ اإل
ْ
﴿َوال

ْبِ﴾.
َقِّ َوتََواَصْوا بِالصَّ

ْ
بِاحل

وادلاعمة اثلاثلة أن الكون يمّر بعوالم، اعلــم اتلقرير واعلم الوجود املاّدّي 
واعلــم اآلخرة، فال بّد أن ترتكز احلضــارة ىلع الربط بني ٰهذه العوالم ال ىلع 
ي يطويه اإلنسان ثّم يرحتل 

ّ
اتلقوقع واالحنصار يف اعلم املاّدة العالم القصري ال

إىل العوالم األخرى، فمن داعئم احلضارة أن تكون تعايلمها وقوانينها وعمرانها 
ومواردها االقتصاديّة مبنّيًة ىلع الربط بني ٰهــذه العوالم املختلفة. قال تبارك 

ْنيَا﴾.  تَنَْس نَِصيبََك ِمَن ادلُّ
َ

ِخَرَة َوال
ْ

اَر اآل وتعاىل: ﴿َواْبتَِغ ِفيَما آتَاَك اهلُل ادلَّ

املستوى الســلويّك: يعتمد ادلين ىلع أركٍن ثالثٍة: عقيدٍة ورشيعٍة وقيٍم، 
ّية. فإّن القيم 

ٰ
وحديثنا هنا عن املنظومة القيمّية الّــيت تنبع من العقيدة اإلهل

الّــيت يؤّكد عليها ادليــن منحدرٌة عن صميم الفطرة اإلنســانّية، مّما يؤّكد 
انسجام ادلين مع ابلنية الفطرّية والشــخصّية الطبيعّية لإلنسان، ولو عزل 
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 يف 
ّ

اإلنســان عن ٰهذه القيم ادلينّية ألصبح متوّحًشــا خطــرًيا، ال يفّكر إال
إشــباع نهمه املاّدّي، وال يكون عنرًصا فاعاًل يف نرش املحّبة واألمن والسلم 
االجتمايّع، فلينا عّدة علماء أّكــدوا ىلع أّن املفاهيم األخالقّية اليّت نادى 
بها ادلين يه أموٌر فطرّيٌة اكمنٌة يف شــخصّية اإلنسان، فٰهذا جيمس واتسون 
ذكر يف كتابه )DNA( أّن املفاهيم األخالقّية مطبوعُة يف جينات اإلنسان منذ 
اد البيطايّن تلقّدم العلوم، إذ قال 

ّ
نشــأته، وكذا روبرت ونستون رئيس االحت

يف كتابه )الفطرة البرشّية(: إّن احلّس ادليّي جزٌء من بنيتنا انلفســّية، وهو 
مسّجٌل يف جيناتنا، ويرتاوح قّوًة وضعًفا من إنساٍن إىل آخر. وبول بلوم أستاذ 
علم انلفس جبامعة بيل بالواليات املّتحدة يقول: إنّنا اكئناٌت ثنائّيٌة من جسٍد 
وروٍح، ُطبــع يف جيناتنا اإليمان حبياٍة أخرى حتيا فيهــا الروح بعد مغادرة 
اجلسد اثلاين. ال شــّك أّن ٰهذا اإليمان هو أصل الفطرة ادلينّية. وكٰذلك دين 
هامر رئيس وحدة أحباث اجلينات باملعهد القويّم للسطان بالواليات املّتحدة 
يرى يف كتابه جني األلوهّية أّن اإلنسان يرث جمموعًة من اجلينات اليّت تعله 
ا تلقّبل مفاهيم األلوهّية. ومن أجل تأكيد ٰهذه انلقطة ويه اتلواؤم  مســتعدًّ
بني القيم ادلينّية والشــخصّية الفطرّية لإلنسان. يقول كونلجز أستاذ علم 
انلفس والطّب وعلوم الوراثة جبامعة واشنطن يف نظرّية املزاجات واألخالق 

الوراثّية: إّن هناك أخالقًا فطرّيًة يه قوام شخصّية اإلنسان.

األّول منهــا مصداقّيــة الات، ويعي وضوح األهداف وثقة اإلنســان 
بنفســه أنّه قادٌر ىلع حتقيق ٰهذه األهداف، وٰهذا ما يؤّكده القرآن الكريم يف 
ْنُفِسِهْم﴾، ويقول تبارك 

َ
 َما بِأ

ْ
وا ُ ُ َما بَِقْوٍم َحتَّ ُيَغريِّ  ُيَغريِّ

َ
قول تعاىل: ﴿إِنَّ اهلَل ال

ْن لَيَْس 
َ
نَساُن ىلَعَ َنْفِســِه بَِصرَيٌة﴾، كٰذلك قول تعاىل: ﴿َوأ ِ

ْ
وتعاىل: ﴿بَِل اإل

نَّ َسْعيَُه َسوَْف يَُرى﴾.
َ
 َما َسَى * َوأ

َّ
نَْساِن إِال ِ

ْ
ِلإل
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واثلاين: اتلعاون، ويعي اســتعداد اإلنسان ملساعدة اآلخرين وحتملهم، 
َعاِفنَي َعِن 

ْ
َغيَْظ َوال

ْ
اَكِظِمنَي ال

ْ
والعزوف عن االنتقــام قال تبارك وتعاىل: ﴿َوال

ِبِّ 
ْ
ُمْحِســنِنَي﴾ وقال تبارك وتعــاىل: ﴿َوَتَعاَونُوا ىلَعَ ال

ْ
انلَّاِس * َواهلُل حُيِبُّ ال

ُعْدَواِن﴾. 
ْ
ثِْم َوال ِ

ْ
 َتَعاَونُوا ىلَعَ اإل

َ
َواتلَّْقَوٰى * َوال

ي يعي إنكار الات واملسري 
ّ

واثلالث: تاوز الات أو السمو انلفيّس، ال
حنو اإلبداع والعطاء وابلعد عن براثن املاّدة، وٰهذا ما يؤّكده القرآن الكريم 

ْنُفِسِهْم َولَْو اَكَن بِِهْم َخَصاَصٌة﴾.
َ
يف قول: ﴿ َوُيْؤثُِروَن ىلَعَ أ

إّن ٰهذا اتلوافق بني بنية ادلين وبــني الفطرة البرشّية يمتّد إىل بايولوجيا 
اجلســم اإلنسايّن، وينعكس بشــٍل إجيايبٍّ ىلع صّحته اجلســديّة والعقلّية 
وانلفسّية، يقول احد علماء الفزيياء بمركز الطّب اخللوّي بنيوكسل بإجنلرتا: 
إّن اآلثار اإلجيابّية لإليمان ادليّي ىلع الصّحة اجلســديّة والعقلّية وانلفسّية 

من أهّم أرسار علم انلفس والطّب بصفٍة اعّمٍة. 

لّك ٰذلــك يؤّكد نلا أّن هناك أبعاًدا ثالثًة تكمن يف شــخصّية اإلنســان، 
ويه األنانّية انلاشــئة عن حّب انلفــس، واإليثار هو ابلعد انلاشــئ عن 
الــروح االجتماعّية اليّت يملكها لّك إنســاٍن، والضمري وهو عبارٌة عن القّوة 
 الرقابّية اليّت أودعها اهلل يف اإلنســان تلحكم مســريته، قال تبارك وتعاىل: 
َها * َوقَْد َخاَب  فْلََح َمن َزكَّ

َ
َهَمَها فُُجورََها َوَتْقَواَها * قَْد أ

ْ
ل
َ
اَها * فَأ ﴿َوَنْفٍس َوَما َسوَّ

ــاَها﴾. إّن اتلوازن بني ٰهذه األبعاد اثلالثة يف شــخصّية اإلنسان مّما  َمن َدسَّ
تتكّفله القيم ادلينّية اليّت توّفر لإلنســان شخصّيًة معطاءًة واعدلًة متوازنًة، 
وشــخصّيًة حضارّيًة تمع بني العطاء املاّدّي والعالقات األخوّية والربط بني 

العوالم الوجوديّة املختلفة. 
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 يتعّرض املجتمع اإلســاليّم بني فرتٍة وأخــرى إىل موجاٍت وتّياراٍت 
فكرّيٍة تتعارض مع عقيدته ودينه اكلشيوعّية والعلمانّية بصورها املختلفة، 
وازداد احلديث يف اآلونة األخرة عن وجود ظاهرٍة سلبّيٍة خطرٍة يف اجلانب 
العقدّي والفكرّي انترشت يف أوساط بعض املثّقفني مّمن تستهويهم املوضات، 
ويه ظاهرة اإلحلاد والالدينّية، ما يه معلوماتكم حول حجم ٰهذه الظاهرة؟ 

وما يه اآليّلات الكفيلة بمعاجلتها؟ 

إّن ظاهرة اإلحلــاد اليّت بدأت تنتــرش بسعٍة واضحــٍة يف املجتمعات 
اإلسالمّية تســتند إىل عّدة عوامل بعضها فكرّيٌة وبعضها إعالمّيٌة وبعضها 

نفسّيٌة وبعضها اجتماعّيٌة. 

1 ـ العوامــل الفكرّية: إّن أغلب من يتأثّــر باألفاكر اإلحلاديّة ال يمتلك 
ثقافًة واضحًة باألسس والركئز الفلسفّية، كمبدإ العلّّية والسنخّية واحلتمّية، 
وعدم اتلفريق بني العلل املعّدة والعلّة باألصالة، وعدم اإلحاطة باســتحالة 
التسلسل، وإّن االتّفايّق ال يكون أكرثيًّا وال دائميًّا، واخللط بني ما بالعرض 
وما بالات، وعدم قراءة ابلحوث اليّت كتبها أعالم الفكر يف املذهب اإلمايّم 
حول فلســفة الرّش واخلري يف العالم، أو االنفتاح ىلع قراءة الفلسفة الغربّية 
دون املقارنة بالفلســفة اإلســالمّية، واالنبهار باألسماء الالمعة يف اثلقافة 

العلمانّية، وعدم القدرة ىلع اتلميزي ووضع انلقاط ىلع احلروف. 

2 ـ اإلعــالم: إّن اإلعالم املرّوج لإلحلاد والالدينّيــة والالأدرّية إعالٌم 
مدعوٌم باملال والوســائل املختلفة، فهناك قنواٌت ومواقع وحبوٌث وأســاتذة 
جامعــاٍت وأقالٌم تســتميت يف ادلفاع عن الفكر اإلحلــادّي، بل حّت ىلع 
مستوى بعض اجلامعات يف أمريكا وأورّبا يفّضل األستاذ امللحد ىلع األستاذ 



317

حوار مع العّلمة السّيد منير الخّباز

العدد الثالث   السنة األولى   ربيع 2018

املؤمن إذا تقّدم كالهما إىل اجلامعة وكنا متســاويني يف الكفاءة. ويف املقابل 
نرى ضعف اإلعالم ادليّي، حيث ال جنــد اهتماًما يف جمال اإلعالم ادليّي 
بنقد الفلســفة املاّديّة أو مواجهة اثلقافة اإلحلاديّة باملنطق العليّم الرصني، 
وقلّــة املتصّدين يف ٰهــذا احلقل وعدم قدرة كثرٍي مّمــن يتصّدى إىل دحض 

الشبهات واالجابة املقنعة عن االستفهامات املتعلّقة بالعقيدة ادلينّية. 

3 ـ األســباب االجتماعّية: ومنها تعرّث مســرية بعض األحزاب ادلينّية، 
وســوء ســمعتها يف جمال احلكم واإلدارة، وانشــغال املجتمعــات ادلينّية 
باخلالفات ادلاخلّية اليّت تصل إىل مســتوى العداوة والكيد من ابلعض تاه 
بعضهم اآلخر، والرتكزي ىلع القضايا اثلانوّية دون األولوّية يف جمال اإلعالم، 
واالهتمام بالظواهر ىلع حساب املعتقدات، وعدم تبّي احلوزة العلمّية تطوير 
علم الكالم بما ينســجم مع دحض الشــبهات املســترشية يف ماّدة اإلحلاد 

والالأدرّية، وبيان قّوة ادلين وأّهّمّيته يف حياة اإلنسان.

4 ـ األســباب انلفســّية: ومنها الرغبــة يف اتلحّرر من القيــود والقيم 
األخالقية، ومنها كما هو مالحٌظ يف الغرب عدم القدرة ىلع تطبيق األحاكم 
ادلينّية بشــٍل متاكمٍل يف ضوء احلضارة املاّديّة اليّت تركز ىلع ّلة اإلنســان 
ومتعته وإشباع شهواته وغرائزه بمختلف الوسائل اإلعالمّية املتاحة، ومنها 
 يف اثلقافة ادلينّية 

ً
املرور بأزماٍت وآالٍم نفســّيٍة ال جيد اإلنســان هلا حلــوال

حبســب ما يتلّقاه من وسائل اإلعالم ووســائل اتلواصل املختلفة، وانلفور 
من بعض ترّصفات املحسوبني ىلع ادلين واتلديّن يف األموال أو يف العالقات 
االجتماعّية املختلفة، فٰهذه العوامل بمجموعها مّهدت وعّبدت الطريق أمام 

انتشار ظاهرة اإلحلاد بأوضح صورها. 





الخالصة

من املالحظ أّن املنهج اتلجريّب املتبّي لإلحلاد ليس من شأن تربته من 
جهٍة معرفّيٍة مناقشــة أو معارضة األدلّة العقلّية والفلسفّية والفطرّية اليّت 
اهات العقلّية والفلسفّية؛ إذ إّن دائرة حّجّية اتلجربة حمدودٌة 

ّ
اعتمدتها االت

، وليس هلا إثبات  باألمور املحسوسة، فلها إثبات قانوٍن ما متعلٍّق بأمٍر حيّسٍّ
ما هو خارج عن دائرة األمور املحسوسة أو نفيه؛ ولا ومن باب ٰهذا العجز 
اتلكويّي للتجربة حاول علماء الفزييــاء اتلجريبّيون - بما هو خارٌج عن 
مقدور معرفتهم - مناقشــة تلك األصول العقلّية والفلسفّية أو معارضتها 
وإســقاطها؛ يك يتســىّن هلم بعد نقضها متابعة طريقتهم اتلجريبّية تلفسري 
 

ّ
كيفّية نشوء العالم، حماولني استعاضة فكرة وجود خالٍق للعالم بفكرة اتلودل

المنهج التجريبّي وفكرة اإلله.. 
الفيزياء نموذًجا

الشيخ محمد آل علي
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أبواٌب

الاّت ل؛ فذلا نستطيع القول إّن بناء نظرّيتهم متقّوٌم بعاملني:
أـ  اعمل انلقض ىلع األصول العقلّية والفلسفّية املبتنية عليها أدلّة اتلوحيد.

 العالم ونشوئه.
ّ

ب ـ اعمل اتلفسري الطبيّي لكيفّية تودل
وطريقتنا يف املقال تعتمد ىلع:

1 ـ بيان أهّم املصطلحات املستخدمة يف لكماتهم، واليّت قد يكون هلا أثٌر 
يف الوقوع يف الغلط.

2 ـ بيان أهّم املباين واملرتكزات الفكرّية يف أقوال اتلجريبنّي املشّككني 
بأصول املباين اتلوحيديّة، مستشهدين ىلع وجودها من كتبهم ومقاالتهم وما 

وصل إيلنا من آثارهم.
3 ـ حتليل ٰهذه املباين وعرضها ىلع املزيان املنطيّق الصحيح، بل أكرثها ال 

حتتاج ألكرث من األحاكم رضورّية الصدق.
4 ـ بيان مقدار اخلطإ يف مالزمات مبانيهم.

 العالم 
ّ

وأّما ما يتعلّق بالعامل اثلاين - اتلفســري الطبيي لكيفّية تودل
ونشــوئه - فهو من األمور اتلجريبّية واحلّســّية، وال حيّق نلا معارضتها 
، وأيًّا ما اكنت نتيجته عندهم فال نراها معارضًة   بأمٍر تريبٍّ حيّسٍّ

ّ
إال

لفكرة وجود اإلٰل حبســب حاكمّية األدلّة العقلّية، وٰهذا ما سيّتضح يف 
طّيات ابلحث يف املقال.

المقّدمة

وفيها أموٌر:
األمر األّول: مسألة إثبات اإلٰل اكنت وال زالت ال حتتاج برهانًا معّقًدا، 
وكن يكتيف أدن متعّقٍل أن يستشــهد باملغزل واألثر فيثبت وجوًدا أسم من 
اعمله، ال لبساطة تفكريه وسذاجة مدلوالته كما يصّورها ابلعض، بل لكفاية 

دالتلهما ووضوح إيصاهلما.
فاحلّق يف مســألة إثبات اخلالق ال حيتاج إىل مزيد عناٍء وكسٍب وتفكرٍي، 
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وال حيتاج إىل أكرث من فطرٍة سليمٍة متأّملٍة مِلا حوهلا وما يف نفسها، ولٰكن لّما 
كرث التشكيك، ولبس املشّكك اثلوب القشيب مِلا أبداه من براعٍة يف بعض 
جوانب احلياة واتلحرّض؛ صار بلعض تشــكيكه من األثر يف نفوس ابلعض، 
 جبانب براعته األخرى اليّت أضفت جناًحا ىلع فشله الريع يف اجلانب 

ً
متغّزال

اإلليّٰه والرويّح واألخاليّق.
وحماولة بيان افتضاح أمر بعضهم يف ٰهــذا املقال لم تكن نابعًة من جهة 
ي تعّرضوا فيه إلسقاط أدلّة 

ّ
متانة قوهلم، وقّوة منهجهم وبراعة استدالهلم ال

اتلوحيد، وال أّن كالمهم يف ٰهذا املجال ال يســتحّق انلظر، والعاقل ال يُويل 
اهتماًما لّل ما يُقال، ولٰكن أردنا اتلميــزي بني جهيت املتبّي لإلحلاد، جهة 
كالمه يف اإلٰل واخلالق، ومن أين جاء العالم؟ وجهة علمه اتلجريّب ومهارة 

جناحه فيه. 
األمر اثلاين: لّما اكن ابلحث معقوًدا بما يتعلّق بشبهات بعض الفزييائينّي 
حول مسألة اتلوحيد، وذكرنا يف خالصة القول اعتمادهم يف إثباتهم ونفيهم 
ىلع املنهج اتلجريّب، فســنذّكر باملقصود بمنهج اتلجريبنّي، وبيان معرفّية 

ٰهذا املنهج ودائرة حّجّيته.
فاتلجربة تطلق ويراد بها أسلوٌب نتوّصل من خالل ملجموعٍة من األحاكم 
بعد االعتماد ىلع ركي تكّرر املشــاهدة والقياس اخليّف، ومن خالل نقطع 
ر تالزم  حبصــول اتلالزم بني األثر واملؤثّر، وحاصل ٰهذا القياس هو أنَّ تكرُّ
رٍة ال يكون اتّفاقيًّا؛ إذ إّن  األثر واملؤثّر ىلع نهٍج واحٍد يف مشــاهداٍت متكرِّ
االتّفايّق ال يكون أكرثيًّا وال دائميًّا، وعليه يكون ٰهذا اتلالزم مســتنًدا إىل 
علَّــٍة واقعيٍَّة تمثِّل العالقة بني األثر واملؤثّــر وإن لم نعلم هويَّتها؛ إذ علمنا 
ر األثر إنَّما هو مســتنٌد إىل علمنا بوجود املؤثّــر ال إىل علمنا بماهيَّة  بتكــرُّ

املؤثّر، فاجلهل به ال يسي إىل القطع بوجود املالزمة.
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أبواٌب

 ويف جنبها معرفٌة 
َّ

ومن هنــا يتبنيَّ أنَّه ما من معرفٍة طبيعيٍَّة تريبّيــٍة إال
عقليٌَّة قطعيٌَّة، لوالهــا لاكنت اتلجربة عقيمًة غري مفيــدٍة. ومنه قالوا: إنَّ 
اتلجربة ليست بمعىن أنَّ تكرار املشاهدات يفيد ايلقني، وإنَّما املشاهدات ـ 
. ]انظر: ابن سينا، منطق الشفاء، ص69[. العمليَّةـ  تفيد ايلقني بضميمة قياٍس عقيلٍّ

طِلق 
ُ
ولّما اكن ٰهذا االسلوب هو املعتمد يف املوضواعت احلسّية الفزييائّية أ

ىلع علماء الفزيياء ومن ماثلهم باتلجريبّيني، وإن اكنوا هم أنفسهم ينكرون 
اعتماد اتلجربة ىلع القياس العقيّل، ولٰكّن إنكارهم انلظرّي ال يغرّي احلقيقة 
ىلع ما عليه من الواقع ونفس األمر، وابلحث فيه طويٌل، ونرجع القارئ إىل 

أحباث املنطق واملعرفة فيه، وخالصة ما قّدمناه.
 ىلع حقيقــة اتلجربة، فحّقها املعريّف ودائرة حّجّيتها 

ً
وبعد اتلعّرف إمجاال

ى أكرث من معرفة عالقة الظواهر الطبيعيَّة فيما بينها، املنعكســة  أن ال تتعدَّ
ىلع احلواّس املعبَّ عنها بالكيفّيات احلّســيَّة، وال سبيل هلا ملعرفة عالقات ما 
بعد الطبيعة من معرفة حقائق األشياء أو أجناسها أو فصوهلا أو معرفة حقيقة 
، ومنه يُعلم أنَّ ليس للمجرِّب ومن  مــا ال يقع موضوعه ضمن اإلدراك احليّسّ
ة  ذ مــن اتلجربة منهًجا أن ينكر إماكن اتلوّصل إىل حقائق األشــياء حبجَّ

َّ
اخت

عــدم إماكن توّصل اتلجربة ٰللك، وكذا ليس ل إنكار عوالم ما بعد الطبيعة 
ة عدم منال اتلجربة ل؛ فاتلجربة هلا إثبات الظواهر احلّســيَّة  ، حبجَّ واحلسِّ
ومعرفة العالقة بينها، وليس هلــا حّق إنكار ما ال يدخل يف حريم موضوعها 

أو إثباته. 
  األمر اثلالث: معى اإلحلاد

لإلحلاد يف اللغة معــىن واحد وهو امليل عن الــيشء، ومنه أطلقوه ىلع 
اللحد يف القب؛ ألنّه مال عن استقامة احلفر ]لسان العرب: ماّدة حلد[.

وأّما اصطالًحا )يف علم الكالم واتلفسري( فقد استعمل يف عّدة مقاصد :
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1ـ  امليل عن االعتقاد احلّق خبصوص اإلٰل وكيفّية االعتقاد به وتعيني مصداقه.

2 ـ امليل عن االعتقاد بتفصيالت أســمائه وصفاتــه بعد صّحة االعتقاد 
ْســَمائِِه﴾ ]سورة األعراف: 

َ
ِحُدوَن يِف أ

ْ
يَن يُل ِ

َّ
بأصل وجوده، قال تعاىل: ﴿وََذُروا ال

180[. ]ظ: الفخر الرازّي، لوامع ابليانات رشح أسماء اهلل - تعاىل - وصفاته، ص 47[

ٍم نُِذقُْه ِمْن 
ْ
َاٍد بُِظل

ْ
3ـ  امليل عن صّحة العمل، قال تعاىل: ﴿َوَمْن يُرِْد ِفيِه بِإحِل

يِلٍم﴾ ]سورة احلّج: 25[. ]ظ: الطباطبايّئ، املزيان يف تفسري القرآن، ج 14، ص 367[
َ
َعَذاٍب أ

يَن  ِ
َّ

4ـ  امليل عن الفهم الصحيح لــكالم اهلل يف القرآن، قال تعاىل: ﴿إِنَّ ال

ِحُدوَن يِف آيَاتِنَا﴾ ]سورة فّصلت: 40[. ]ظ: الطويّس، اتلبيان يف تفسري القرآن، ج 5، ص 39[
ْ
يُل

وما نقصده من ابلحث هنا هو امليل عن االعتقاد بوجود اإلٰل لكّيًّا، وعن 
تاريخ ابلحث وبعض دوافعه.

 أّواًل: مراحل الفكر اإللحادّي

لو راجعنا أحوال األمم فسنجد ظاهرة األديان واالعتقاد بوجود اخلالق من 
الظواهر األساســّية يف حياتهم، وال ختلو أّمٌة من ديٍن واعتقاٍد بوجود اخلالق 
بغــّض انلظر عن مقدار صحّتهــا يف تفصيالت االعتقــاد وعدم صّحتها، 
وخصوًصا إذا تبّنينا كون نشــوء البرشّية من نّب اهلل آدم ىلع ما عليه احلّق، 

فظاهرة اإلحلاد من الظواهر ادلخيلة ىلع املجتمعات البرشّية.
وإذا ما أردنا مطالعة ما وصلنا من اعتقادات األمم الســابقة، فلعّل أقدم 
من نستطيع تصّفح أحوال اعتقاداتهم هو املجتمع اهلندّي والصيّي وايلونايّن 
والفاريّس من جهة أّن هلم تأصياًل وتأسيًسا ومؤلّفاٍت يف نظرّياتهم، وأّسسوا 
ٰللــك بنحو ادليلل، وصنعوا من توّجهاتهم مدارس معرفّيًة، ســواٌء يف ٰذلك 
الفكــر اإلحلادّي أو الفكر اإليمايّن. نعم، هناك من ســبقهم من احلضارات 
القديمــة، لٰكن لم يكن هلم أو لم يصلنا من تأصيالتهم ونظرّياتهم يف الفكر 
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أبواٌب

، أو لكماٍت متفّرقٍة،  اإلحلادّي أو اإليمايّن سوى انلقل اتلارييّخ بشٍل قصيصٍّ
لٰكّن ما نشــاهده كظاهرة اعّمٍة أّن االعتقاد بوجود إٰلٍ ما، هو الوضع السائد 
يف لّك تلك احلضارات، وأّن ظاهــرة إنكار وجود أّي خالٍق مطلًقا اكنت من 
األفاكر ادلخيلة ىلع البرشّية عموًما، وكن يعتقد بها بعض األشــخاص فرًدا 
بعد فرٍد، وهناك بعض من نّظر لفكرة اإلحلاد بنحٍو لم يأخذ انتشاًرا واسًعا يف 

أوساطه لضعف تنظريه ورككة معرفته.
ولعّل أّول ما ُعرث عليه هو ما اكن بنحٍو أشبه بالتشكيك ظهر يف األوساط 
اهلنديّة القديمة، وكنت عبارًة عن تســاؤالٍت تشــكيكّيٍة لم تزم بإثبات 
اخلالق وال بنفيه، وإنّما اكنت تّتصف بعدم إماكن حتصيل ايلقني يف ابلحث 

عنه وإثباته. ]كيم كونت، اهلندوسّية، ص 178[
ي أهمل انلظر يف مسألة اإلٰل 

ّ
اه ابلوذّي )500 ق. م( ال

ّ
وبعدها ظهور االت

وحاول الرتكزي ىلع الفرد وحّل معاناته يف احلياة. ]كودل لفنسون، ابلوذيّة، ص 41[
اهني ال يمكــن عّدهما من مصطلح اإلحلاد 

ّ
ويف اعتقــادي أّن كال االت

املراد مناقشــته يف ٰهذا املقال، وما عليه اتلداول من مصطلح ايلوم؛ إذ إّن 
كثرًيا من لكماتهم وطريقة تديّنهم من عبادة الرجال واألوثان تُظهر أنهم اكنوا 
يعتقدون بوجود خالٍق لٰهذا العالم إيله مصري انلفس ويه حتت ترّصفه، وإّن 
انلفــس هلا حياٌة وكماٌل بعد ٰهذا العالم، لٰكّنهــم اخطؤوا يف تعيني مصداق 
اذهم صنًما أو رجاًل أو غريه يلعبدوه، وٰهذا غري ما حنن فيه 

ّ
خالق العالم باخت

من اإلحلاد بمعىن إنكار وجود اإلٰل مطلًقا.
وأّمــا أرض ايلونان فاكنت زاخرةً بديانة اتلوحيــد وإثبات اإلٰل، ولٰكن لم 
ختل من حمــاوالٍت يف اإلحلاد، فلعّل من أبرز من نّظــر لفكرة اإلحلاد أو اكن 
 ملن أىت بعده هو الفيلســوف ايلوناين أبيقور )270 -341 ق. م( صاحب 

ً
منشــأ

املدرســة )األبيقورّية(، إذ اكن يعتقد أّن املصدر الوحيد للمعرفة هو احلّس مع 
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ا، فأّدى به مثل ٰهذا اتلنظري املعريّف  توّفر املحسوس وحتّقق رشائط إدراكه حسًّ
ــا، أو لم يتعّرض إلثباته فصار مّداعه املعريف  إلنكار اخلالق لعدم إدراكه حسًّ
طريًقا تلأسيس طريق إنكار اخلالق من بعده. ]السعيد، أبيقور.. الرسائل واحلكم، ص45[
ولٰكن املتأّمل أيًضــا يف لكماته وما عرضه من املجادلة بني اخلري والرّش، 
وما انتىه بها ســيجد أّن أبيقور لم يكن ملحًدا حبســب مصطلح ايلوم، بل 

ني: إٰل اخلري وإٰل الرش. 
ٰ
انتىه به األمر إىل االعتقاد بوجود إهل

وٰهكذا توالت األحداث وتكــّررت الصور بني احلضارات واألمم إىل أن 
وصلــت انلوبة لعرصنا احلديث، وإن اكن ليس من الســهل حتديد الظهور 
األّويّل لإلحلاد بشــٍل دقيٍق، لٰكن يمكن أن يُقال إّن نواة بذرته ظهرت بعد 
تلك املعاناة اليّت قاستها الشــعوب من رؤوس دياناتهم، وخصوًصا ما اكنت 
عليه ادليانة املسيحّية وسلطة الكنيســة. فبعد اندالع اثلورة الفرنسّية اعم 
1799، ظهر دلوافع متعّددٍة سياسّيٍة واقتصاديٍّة واجتماعّيٍة ونفسّيٍة وعلمّيٍة، 

وكن من أشــهر منّظريه اكرل ماركس وتشــارلز داروين وفريدريك نيتشه 
وســيغموند فرويد بتوايل بعضهم بعد بعٍض ىلع تفصيالٍت يف تنظرياتهم، ال 

يهّمنا كثرًيا اتلعرض هلا خلروجها عن مقصد املقال.
 أنّه يف الفــرتة األخرية صارت فكرة اإلحلاد تأخــذ أثرها بنحٍو مزّيٍن 

ّ
إال

ي أبهر عيون 
ّ

باتلنظري العليّم اتلجريّب والفليّك والفلســيّف املتطــّرف ال
اه من أشهر علماء ٰهذا 

ّ
مرتقبيه لشّدة أناقته ورونقه، فقد برز مثل ٰهذا االت

العرص أمثــال: لورنس كراوس الفزييايّئ والفليّك، وريتشــارد دوكيزن اعلم 
ابلايولوجيا اتلطورّية واإليثولوجيا، والفيلســوف األمريكّي دانيال دينيت، 
والعالم الفزييايّئ ســتيفن هوكينغ، وأمثاهلم كثريون، وأمثال ٰهؤالء حبسب 
أقواهلم ونظرّياتهم يصدق عليهم مصطلح اإلحلاد احلديث بمعىن إنكار اإلٰل.
ي اعتمدوه يف ديلل 

ّ
وسنتناول يف املقال منهم اجلانب العليّم الفزييايّئ ال

إنكار وجود اخلالق مطلًقا.
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ثانًيا: أسس الفكر التجريبّي ومبادئه

لّما اكن حبثنا منعقًدا بما يتعلّق واجلانب الفزييايّئ وكيفّية توظيفه إلثبات 
اإلحلاد؛ فسنقترص ىلع ٰهذا اجلانب دون غريه.

وأهّم ما تتنغم به لكمات امللحدين هو حديثهم حول نظرّيات تكّون العالم 
ونشــوئه، وتعّدد بياناتهم يف ٰذلك، فبعٌض ذهب إىل تكّون العالم من العدم 
تلقائيًّا ولم خيلقه خالٌق ىلع ما ذكره العالم برتراند راسل ]راسل، انلظرة العلمّية، 
ص 108[، واّدىع بيرت أتكزن بأّن الكون )الزماكن( قد شّل نفسه بنفسه ]عمر 

رشيف، خرافة اإلحلاد، ص 111[.

وذهب ســتيفن هوكينغ أّن الكون خلق نفســه من العدم بفضل قوانينه 
]املصدر الســابق، ص 361[، ويه اليّت تســّبب نشــوء الكون املشهور بمقوتله: 

»األكوان نشــأت عفويًّا من العدم« ]ســتيفن: نّص مقابلة قنــاة: يس أن أن[، وقال 
أيًضا: »لطاملا أنّه يوجد قانوٌن اكجلاذبّية، فالكون يستطيع وسيقوم خبلق نفسه 
 من ال يشء... ليس 

ً
من ال يشء... اخللق اتللقايّئ هو ســبب وجود يشٍء بدال

الزًما أن نقحم وجود إٰلٍ يلبدأ عمل الكون« ]عالل، نقد العقل امللحد، ص 98[.
وذكر أيًضا: »ال أحد يســتطيع إثبات وجود اخلالق، ولٰكن يمكن اتلفكري 
، وحنن نعلم أنّه ال يمكن تقديم تفسرٍي  يف كيفّية نشــوء الكون بشٍل عفويٍّ

 عن طريق العلم« ]راسل، انلظرّية العلمّية، ص 109[.
ّ

عقيلٍّ إال
وقال أيًضا: »وبٰذلك يمكن أن نعتب الكون ذا مكّونني فقط، هما الطاقة 
والفراغ، والســؤال ال زال مطروًحا، من أين جاء ٰهذان املكّونان؟ واإلجابة 
جاءت عب عقوٍد من جهود العلمــاء، فالفراغ والطاقة قد تّم إنتاجهما عن 
طريق حدٍث عشــوايئٍّ يعرف اآلن نلا باســم االنفجار العظيم، فيف حلظة 
، ولّك 

ٌ
االنفجار العظيم كوٌن اكمــٌل ميلٌء بالطاقة جاء إىل الوجود ومعه فراغ

يشٍء بداخله يظهر ببساطٍة من العدم« ]اللوات، املصّمم األعظم، ص 101[.
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ي اعتمدوه هو تفسريهم لكيفّية نشوء العالم ومراحل 
ّ

فاملالك األساس ال
تكّونه، ولّما وجدوا أّن ثّمة عنرًصا ماّديًّا مشــتماًل ىلع قابلّية تأّهله لنشــوء 
انلظام من نفســه وظهور العالم املعّقد من بســاطته تلقائيًّا اضطّرهم للقول 
إّن العالم ال حيتاج إىل خالٍق أوجده، ولٰكن يك يتحّرر اإلنســان من اعتقاده 
بوجود اخلالق، وانتقال ملرحلة اإلنكار، واملخاطرة بمستقلبه املجهول، يتعنّي 
عليهم بيان الربط واملالزمة بنحٍو يقييٍّ غري قابٍل للزتلزل بني ما استكشفوه 
وما توّصلوا إيله مــن إنكار اخلالق، بل وقبل ٰهذا عليهــم أن يثبتوا صّحة 
تفســريهم يقينًا ملا اقرتحوه من نظرّيات تكــّون العالم. وىلع أّي حاٍل فنحن 
لســنا معنينّي بمناقشــة ٰهذا األمر األخري؛ لعدم توّفر عنارص نقاشه دلينا؛ 
لكونه بيد املتخّصصني وعلينا احرتام ختّصصهم، ولٰكن ىلع فرض تســلّمه 
منهم نلوع ثقٍة مّنا بمنجزاتهم اتلجريبّية وإجنازاتهم العلمّية، فســنقترص يف 
مناقشــتهم باألمر األّول مبيّنني هل ملالزمتهم قدٌم راسخٌة يف أرض العلم أو 

أنّها رساٌب موهوٌم حيسبه الظمآن ماًء؟!
ومناقشــتهم تعتمد ىلع بيان املرتكزات املبتنّية عليها أقواهلم، واملآخذ 

العلمّية يف نظرّياتهم، ويه ىلع وجوهٍ عّدٍة:

1ـ  اعتمادهــم علــى إمــكان توّلــد الموجــود مــن العــدم، أو خلــق 
ــه الموجود نفس

ي يناقض بدهّيات العقل 
ّ

وال خيىف ىلع ذي لبٍّ ضعف مثل ٰهذا القول ال
 شــيئًا؟ 

ّ
انلظرّي ومرتكزات الفطرة الســليمة، فالعدم ال يشء فكيف يودل

وهــل انلقيض ينتج نقيضه؟! فالقول بمثل ٰهــذا احلكم يلزمه خمالفة أوضح 
ابلدهّيات من إماكن اجتماع انلقيضني، وال يعّز ىلع عقٍل سليٍم عدم قبول 
مثل ٰذلك، وىلع أقّل تقدير لو تزّننلا عن مقتضيات أحاكم معرفتنا فمنهجهم 
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ال يمكنــه الوصول ملثل ٰذلك؛ لكونه معتمــًدا ىلع قبول القوانني واتلصديق 
باألحاكم املرهون إثباتها باحلــّس واتلجربة، وكالهما ال يوصالن إىل إماكن 
 اليشء من العدم؛ إذ لم يثبت احلّس أو اتلجربة وقوع ٰذلك، أو إماكن 

ّ
تــودل

اجتماع انلقيضني، فليس يف تربتهم ما وقع مثل ٰهذا حّت يتسىّن هلم القول 
به، وكتب نظرّياتهم املعرفّية مليئٌة بمثل ٰهذه ابليانات من كون ما ال يدركه 
احلّس أو اتلجربة ال يمكننا الوثوق به، فكيف هلم اتلفّوه بمثل ٰهذه األحاكم، 
 

ّ
واغية ما توّصلوا إيله يف استكشافاتهم يف موضوع خلق الكون، وكيفّية تودل

احلياة ىلع األرض - ىلع فرض صّحته والتســليم به - أّن ثّمة جسًما بسيًطا 
 منه العالم بعد توايل سلســلٍة من اتلغــرّيات اتللقائّية عليه عّبوا عنها 

ّ
تودل

باالنفجار، أو ما قارب مثل ٰهذه انلظرّيات ىلع املستوى الكوّن أو األحيايّئ، 
وىلع وفق مّداعهم املعريّف يف نظرّيــة املعرفة هو أن يتوّقفوا إىل ٰهذا احلّد من 
االستكشاف؛ إذ ما بعد ٰهذا لم يقع يف تربتهم بعُد، أو ال يمكن أن يقع إذا 
اكن املوضــوع هو العدم كما هو مفروض مّداعهم، وهل وقع منهم أن جّربوا 
 موجوٍد من عدٍم حمٍض؟! أو هل 

ّ
العدم وعرفوا أحاكمه وتوّصلوا إىل إماكن تودل

الحظوا يف تاربهم إماكن مجــع انلقيضني؟! ونلؤّكد ىلع ما يقتضيه منهجهم 
وما حيكم به العقل احلّق، أّن وجود سلســلٍة من اتلغرّيات يف اليشء ال يدّل 
ىلع أنّها موجودٌة مــن العدم، وٰهذا ما رّصح به العالــم الفزييايّئ بول ديفزي 
عندما قال: »العملّيات املوصوفة هنا ال تشــري إىل خلق ماّدٍة من عدٍم، وإنّما 
إىل حتــّوٍل للطاقة من صورٍة إىل صورة املاّدة، ما زنلا حباجٍة إىل معرفة مصدر 
الطاقة من األساس« ].Davies, God and the New Physics p. 3[، فاتلجربة واحلّس ال 
 طرأ عليها، وال ينال ما هو 

ً
 عن وجود طاقٍة ما، وأّن ثّمة حتّوال

ّ
يكشــفان إال
أبعد من ٰذلك. 

 وٰهذا ما خيتّص باجلانب األّول.
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وأّما اجلانب اثلاين وهو إماكن خلق اليشء نلفســه، فإن اكن قصدهم أّن 
اليشء املوجــود بغّض انلظر عن أصل وجوده قابــٌل ألن تطرأ عليه تغرّياٌت 
توصله إىل يشٍء يعّد من تكامله، فٰهذا مّما ال خالف فيه، وشــواهد احلّس 
 ويسري حنو تكامله ٰهكذا، 

ّ
واتلجربة مليئٌة به، بل ال جند شيئًا حمسوًسا نلا إال

فأصل اإلنسان نطفٌة، وأصل الشــجر بذرٌة، وأصل انلفط عظاٌم أو صخٌر، 
توالت عليهــا اتلغرّيات وتكاملت بنحٍو من اتلاكمل إىل أن انتهت بنوٍع من 

أنواع املوجودات.

وإن اكن قصدهم أّن اليشء ال من يشٍء أوجد نفســه، فيعود الكالم كما 
اكن يف انلحو األّول - الوجــود من العدم - من خمالفته لواضح الرضورّيات، 

وخروجه عن مّدىع نظرّية معرفتهم. 

2 ـ إنكارهم لقانون السببّية

وكيفّية إنكارهم هو أّن بعضهم صّور أّن اغية ما تعطيه الظواهر املرتابطة 
هو فكرة الرتابط واتلقارن والعالقة بني أمرين، وال يكشف ٰهذا عن قانوٍن 
واقيٍّ حتيمٍّ بني األمور نسّميه بقانون السببّية أو العلّّية والعلويّلة، ويكون 
حاكًما يف تفســري العالم واملوجودات، ولعّل أّول من تفّوه بٰذلك ىلع مستوى 

الفلسفة األورّبّية هو هيوم عندما قال: 

»رؤية أّي شــيئني أو فعلــني، مهما تكن العالقــة بينهما، ال يمكن أن 
تعطينا أّي فكرٍة عن قــّوٍة، أو ارتباٍط بينهما، وأّن ٰهذه الفكرة تنشــأ عن 
تكــرار وجودهمــا مًعا، وأّن اتلكرار ال يكشــف وال حيــدث أّي يشٍء يف 
ي حيدثه، 

ّ
املوضواعت، وإنّما يؤثّر فقط يف العقــل بٰذلك االنتقال املعتاد ال
وأّن ٰهذا االنتقال املعتاد من العلّة إىل املعلول هو القّوة والرضورة«.
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ثّم يقول: »وليست دلينا أّي فكرٍة عن العلّة واملعلول غري فكرٍة عن أشياء 
اكنت مرتبطًة دائًما، ويف مجيع األحــوال املاضية بدت غري منفصلٍة بعضها 
عن بعض، وليس يف وسعنا انلفوذ إىل سبب ٰهذا االرتباط. وإنّما حنن نالحظ 
ٰهذه الواقعة فقط، وجند أنّه تبًعا لٰهذا االرتباط املســتمّر فإّن األشياء تّتحد 
نّا حنن يف احلال فكرة زميله  بالرضورة يف اخليال. فإذا حرض انطباع الواحد كوَّ

املرتبط به يف العادة« ]بدوي، موسوعة الفلسفة، ج2، ص 615[.

وأمثال ٰهذه األقوال وإن لم يلزم منها إنكار اخلالق بشٍل مبارٍش ورصيٍح، 
ولٰكّنها أعطت اجلرأة انلفسّية واملفتاح العليّم ـ حبسب قبوهلم ـ للقول بأنّه 
ليس من الرضورة أن يكون ملثل الّرات أو اجلســيمات األوىل اليّت بدأ منها 
الرتكيــب واتلكّمم يف تكّون مظاهر احلياة ســبٌب وراء وجودها؛ لا جند أّن 
أمثال العالم ســتيفن يرّصح أنّه ليس بالــرضورة إقحام إٰلٍ يقف خلف ٰهذا 

 ل كما نقلنا عبارته فيما تقّدم.
ً
العالم ويكون مبدأ

وذهب راســل ـ اعتماًدا ىلع إنكار قانون الســببّية ما لم يقم ىلع إثبات 
ـ  إىل كون فرض وجود إٰلٍ ليس بأوىل من فرض  العالقة، والسببّية ديلٌل حيّسٌّ
عدمه، وأودى به ٰذلك إىل مزنلق إنكار اخلالق؛ لعدم إماكن توثيق كون مبدإ 
، فقال: »فهل نلا أن نســتنتج من ٰذلك أّن  العالم حمتاًجــا لعلٍّة بديلٍل حيّسٍّ
، إذا استمســكنا بقوانني االستنتاجات 

ّ
العالم من صنع خالٍق؟ اجلواب كال

 أن 
ّ

العلمّيــة، وحنن ال جند مــّبًرا لرفض فكرة أّن الكون بــدأ تلقائيًّا، إال
يكــون حدوث ٰذلك عجيبًا، بيد أنّه ليس من قانوٍن يف الطبيعة يقول: إّن ما 
يبدو عجيبًا ال يمكن أن حيدث. إّن اســتنتاج خالٍق هو استنتاج علٍّة، وال 
 حني تبدأ من قوانني علّّيٍة حمسوسٍة، 

ّ
يُسلّم باالستنتاجات العلّّية يف العلم إال

واخللــق من عدٍم أمٌر لم يره أحد، وإذن فليس من مّبٍر للظّن بأّن العالم من 
صنع خالٍق يرّجح ما بُّبر الظّن بأنّه غري ذي علٍّة، فهما يتعارضان ىلع سواٍء 

بقوانني العلّّية اليّت نستطيع مشاهدتها« ]راسل، انلظرة العلمّية، ص 108[.



331

المنهج التجريبّي وفكرة اإلله.. الفيزياء نموذًجا

العدد الثالث   السنة األولى   ربيع 2018

واحلــال أّن إنكار قانون العلّّية ـ كما يف تصــّورات هيوم املتقّدمة ـ لّل 
موجوٍد، ال يدّل حبسب طبيعة وجوده ىلع كونه واجب الوجود وموجوًدا بذاته، 
 املوجود من 

ّ
بل يلزمه اجتماع انلقيضني كمــا قدّمناه يف الرّد ىلع إماكن تودل

العدم، أو خلق املوجود نفسه، وال يقال ال يرد عليهم ما ذكرنا لعدم الزتامهم 
باســتحالة اجتماع انلقيضني؛ ألّن إنكاره يعي عدم العلم وعبثّية اتلعلّم، 
وهم ال يلزتمون بٰذلك، وىلع أّي حاٍل فهم يلزتمون بقانون العلّّية واملعلويّلة، 
والشــاهد ىلع ٰذلك بذهلم اجلهد ملعرفة أســباب اليشء يف العلوم الطبيعّية 
اكلفزييــاء والفلك واألحيــاء، وتراهم بعد ٰذلك يعّممــون احلكم ىلع ما لم 
يقع حتت حســبان تربتهم، وليس وراء ٰهذا املرتكز العميّل غري االطمئنان 
 من أين يأتون بإماكن حتّقق 

ّ
واجلري ىلع قاعدة األســباب واملســبّبات، وإال

قوانينهــم ىلع أفراد الطبائع اليّت لم جيّربوها، فمــن جّرب يف خمتبه أّن انلار 
تذيب اثللج، فمن أين ل نقل احلكم لألفراد اليّت لم تقع حتت تربته؟

واحلــّق الي نريد بيانه يف قانون الســببّية يك يّتضح مفهومه دلى ٰهؤالء 
وغريهم، هو أّن السببّية والُمسببّية والعلّّية واملعلويّلة عبارٌة عن إدراك عقيلٍّ 
ملفهوِم عالقٍة نعّب بها عن االرتباطات اخلارجّية بني األشياء إذا اكن بينها حنو 
 يف طبائعها، ال مطلًقا، 

ٌ
ارتباٍط فيه تأثرٌي وتأثٌّر؛ ولٰهذا اتلأثري واتلأثّر منشــأ

ولو اكن بنحو االتّفاق وحمض املصادفة، وليس املراد هو أّن العلّّية واملعلويّلة 
يه يشٌء حمســوٌس موجوٌد يف طّيات املحسوســات يؤثّر أثر االرتباط ىلع ما 
قد يتصّورونه وما اعتادوا عليه مــن أّن املفهوم إن اكن ل مقابٌل حيسٌّ فهو 
 ميتافزيييقٌّ ىلع 

ٌ
، وإن لم يكن ل مقابٌل حيّسٌّ فهو مفهوٌم فارغ مفهــوٌم عليمٌّ

حّد توصيفاتهم، ولعّل ٰهذا من مناشئ رفضهم لقانون السببّية كما قد يفهم 
من قول هيوم املتقّدم.
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ومــن حقيقة قانون العلّّية أيًضا وجود مبدإٍ يف لّك علٍّة ينشــأ منه حتديد 
الطبيعة املعلويّلة اليّت تنشــأ منه، املعّب عنه بمصّحح الصدور، ومثل ٰهذا 
القانون حيّدد نلا صدور طبيعٍة أو طبائع حمدودٍة من لّك علٍّة، وال يصدر من 
لكِّ يشٍء لكَّ يشٍء؛ ولا جنــد صدور اإلرواء من املاء، وال يصدر اإلرواء من 
الرتاب، ويصدر من الرتاب الغبار، وال يصدر الغبار من املاء، وٰهكذا يف لّك 

.
ً

صفحة الوجود والعالم لو أخذناها مثاال

ومن ٰهــذا القانون الواقّي الوجودّي جند أّن الظواهــر الواقعة اليّت بينها 
تزامــٌن أو تواٍل بعد بعٍض، إّما أن تكون دائمّيــًة، ككون وجود انلار يتبعه 
صدور احلرارة، أو أكرثيًّا كإنبات شــجرة الزيتون من حّبة الزيتون، أو أقلّيًّا 
كما لو نعق الغراب وقع الرّش، ورّسه وجود قانون السببّية، حيث انلمط األّول 
واثلاين ســبب حتّققه بٰهذا انلحو وجود قانون الســببّية فيه، خبالف اثلالث 

الي ال سببّية بني طرفيه.

وملّخًصا نقول: قانون السببّية عبارٌة عن مفهوٍم وإدراٍك عقيلٍّ يكشف عن 
الرتابط اتلكويّي بني أمرين لوجود أمٍر واقيٍّ بينهما يعطيهما صفة الرتابط ٰهذه. 

3 ـ  فرض اإلٰله يلزمه الخضوع لقانون الطبيعة
ومّما أوقعهــم يف مغالطٍة جعلتهم ينكرون وجــود إٰلٍ، هو أنّنا لو فرضنا 
َف ٰهذا العالم، للــزم انطباق قانون العالم عليه، وباتلايل البّد 

ْ
وجود إٰل َخل

ل من سبٍب أوجده، فيفقد خصوصّية كونه إلًٰها، وإنّما ستكون األلوهّية ملن 
أوجــده، وٰهكذا يف ابلايق، وفرٌض كٰهذا ليس بــأوىل من القول بكون ٰهذا 

العالم نشأ تلقائيًّا وعفويًّا من ذاته.

ورّصح بٰهذا القول برتراند راسل )Bertrand Russell( حيث قال: »لرّبما 
اكنت قضّية الُمســبِّب األّول يه أســهل انلظرّيات قابلّيًة للفهم، ويه تعي 
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أّن لّك يشٍء نراه يف ٰهذا العالم ل ســببه، وعندمــا تذهب إىل أبعد حلقات 
ٰهذه السببّية ســتجد الُمَسبِّب األّول وهو ما يُســّم اهلل، إّن ٰهذه الفرضّية 
باعتقادي ال حتمل مصداقّيًة قوّيًة ٰهذه األيّام؛ ألنّه ويف املقام األّول الســبب 
ليس واضًحا كما يصّوره ابلعض. إّن الفالســفة ورجال العلم خاضوا يف ٰهذه 
الســببّية، ويه ليســت بالصالحّية املرجّوة منها اليّت اكنــت تؤيت أكلها يف 
املايض، ولٰكن وبمعزٍل عن لّك ٰهذا ســنجد أّن فرضّية الســببّية ليست ىلع 

مستًوى اعٍل من املصداقّية.

لرّبما قلت إنّي حني كنت شابًّا كنت أجادل خبصوص ٰهذه األسئلة وبكّل 
ما أويت عقيل من طاقٍة، ولقد قبلت لوقٍت طويٍل بفرضّية الُمَســبِّب األّول، 
ي ختلّيت عن ٰهذه انلظرّية، وٰذلك بعد قراءت لسرية حياة 

ّ
حّت جاء ايلوم ال

جون ستيوارت ميل، حيث قال فيها: »لقد علّمي وادلي إجابة السؤال عّمن 
 أبعد من ٰهذا، َمْن خلق اإلٰل؟« إّن 

ً
خلقي، وبعدها مبارشًة طرحت ســؤاال

 مغالٌط 
ٌ
ٰهذه اجلملة علّمتي إىل اآلن كيف أّن مبدأ الســبب األّول هو مبدأ

ومسفســٌط، فإذا اكن لّل يشٍء ُمسِبٌّب، فيجب أن يكون هلل ُمسبٌِّب أيًضا« 
ل، نقد العقل امللحد، ص 108[.

ّ
]عال

وقال دوكيزن: »ألّن فرضّية املصّمم ســتطرح فوًرا نظرّية مصّمم املصّمم« 
]دوكيزن، وهم اإلٰل، ص 76[.

ولٰكــّن ٰهذا الفرض من غريب األقــوال واملالزمات، وإن دّل ىلع يشٍء 
فيدّل ىلع ضعف الفهم لرفض وجود خالــٍق ومنطلقات ٰهذا الفرض، إذ إّن 
أصل االستدالل مبيٌّ ىلع مالحظة كون العالم بأمجعه كيفما اكنت تفسريات 
نشوئه اعجًزا عن إجياد نفسه بنفسه، واعجًزا عن إجياد ٰهذا انلظم العجيب 
، ولعدم  فيه؛ لقصور املاّدة ذاتًا عن تغرّي حاتلها ما لم يؤثّر فيها مؤثٌّر خاريجٌّ
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تملّكها للعلم وخصوًصا ملا فيه جانب اتلحّســب املستقبيّل يف نظم األشياء، 
وعدم إماكن إثبات أزيّلة املاّدة ىلع ما سنوافيه من ابليان اتلفصييّل، وٰهذا لكّه 
يقتيض لزوم فرض موجوٍد ليس بماّديٍّ وخارٍج عن قانون املاّدة أوجد املاّدة وما 
 للزم عدم انقطاع السؤال 

ّ
فيها من نظٍم، وليس حمكوًما خبصائص املاّدة، وإال

عن املوجد، والسبب األىلع لوجود العالم املساوق لعدم وجوده، وباتلايل عدم 
وجود العالم بأكمله، وٰهذا خالف يقينّية وجود العالم ىلع ما هو مشــهوٌد نلا 
ابتداًء من وجود أنفســنا ووجود األشياء من حونلا، فٰهذا ما حيكم به العقل 
وجيزم به بناًء ىلع مالزماته املنطلقة من مالحظة وجود العالم وحتّققه، ال أنّه 
إذا فرضناه جنعله حمكوًما بقوانني العالم ونسأل عن خالقه أيًضا؛ إذ إّن مثل 
ٰهذا السؤال خيالف ما حيكم به العقل، بل خيالف مفروض السؤال إذ السؤال 

اكن عن خالٍق ال عن خملوٍق مثلنا! 

وال يقال: ٰهذا الفرض خمالٌف لقاعدة وقانون الســببّية، فكيف يمكن 
تصّور وجود موجوٍد ال سبب ل، كما تساءل بعضهم؟

واحلّق أّن قوهلم ٰهذا يرجع لســوء فهم الفرض ولسوء فهم قانون السببّية، 
فالفرض العقيّل حيّتم وجود موجوٍد خارج ٰهذا العالم وقوانينه ينتيه إيله وجود 
ٰهــذا العالم، ومن دونه ال يمكن اتلوّصل لكيفّيــة حتّقق ٰهذا العالم، بل ال 
يتحّقــق وجود ٰهذا العالم، فلو فرضناه واقًعا حتــت قانون ٰهذا العالم ملا اكن 

خالًقا للعالم.

وأّما عدم فهمهم لقانون السببّية فإّن موضوعه هو الُمَسبَّب أو ما نعّب عنه 
باملوجود املمكن، وعدم جريانه ىلع السبب األّول خلروج موضوعه عن مورد 
 ويكون خالف الفرض، ٰهذا من جهٍة، ومن 

ً
 ملا اكن سببًا أّوال

ّ
القاعدة، وإال
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جهــٍة أخرى فهو داخٌل يف ٰهذا القانون، لٰكن من جهة كونه ســبب املوافق 
ملوضوعّية فرضه.

واملحّصل من الّل أنّه بعد قيــام ادليلل ىلع لزوم وجود خالق لٰهذا العالم 
 للزم 

ّ
ال بــّد وأن نفرضه خارج العالم وغري حمكوٍم بقوانني ٰهــذا العالم وإال

وجود العالم من عدٍم أو هو من أوجد نفسه أو يكون ما فرضناه خالًقا خملوقًا 
واجلميع باطٌل بما بيّناه. 

وتلقريب فكرة أّن خالق العالم خارٌج عن قانون العالم وغري حمكوٍم بكّل 
 يقّرب الفكرة لألذهان.

ً
قوانينه نذكر مثاال

 من الشجرة، 
ّ

فمن املعروف أّن الشــجرة تنبت من ابلذرة، وابلذرة تتودل
فلو قلنا إّن ٰهذا احلكم يسي ىلع لّك بذرٍة وشــجرٍة، فهل ترانا سنحّصل ىلع 

شجرٍة موجودٍة أو بذرٍة؟ 

؛ ألنّنا إذا ما وضعنا ايلد ىلع لّك شجرٍة نقول ال تكون موجودًة 
ّ

اجلواب كال
 

ّ
 بوجود بذرٍة قبلها، ولو وضعنا ايلد ىلع لّك بذرٍة نقول ال تكون موجودًة إال

ّ
إال

وهناك شجرٌة قبلها، فباتلايل ال شجرة موجودة وال بذرة، ولٰكّن ٰهذا يكّذبه 
الواقع، فالعالم ميلٌء بابلذور واألشــجار، وحينها جيــزم العقل بلزوم وجود 
ي هو غري مســبوٍق باآلخر، فإّما أّن هناك شــجرًة غري نابتٍة من 

ّ
أحدهما ال

 ابلذور واألشجار من بعدها، أو أّن هناك بذرًة أوىل 
ّ

بذرٍة تكون يه أصل تودل
ٍة من شــجرٍة تكون يه أصل وجود األشجار وابلذور من بعدها، 

ّ
غري متودل

فالحظ كيــف حيكم العقل بلزوم خروج واحٍد مــن األمرين عن القانون 
العــاّم لّل ما بعده يك يتصّحح فرض وجود الــّل، فٰهكذا خالق العالم، وإن 
اكن املثال معه قياًسا مع الفارق. نعم، يك ال نفرض إلًٰها ال بّد أن نفرض كون 
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األصل املــاّدّي للعالم أزيلًّا أبديًّا يك يتصّحح وجود العالم، ولٰكن إثبات ٰذلك 
حماٌل عقاًل ىلع ما ســنبيّنه يف الحق املناقشــات، وخارٌج عن دائرة اإلثبات 

اتلجريّب، كما سنبيّنه الحًقا يف مناقشة منهجهم املعريّف.

 4 ـ رفضهم لبدهّيات العقل

 املعرفة عند اإلنســان، 
ّ

ويعّد ٰهذا من انلقاشــات املعرفّية يف أصل تودل
ي يراد من بدهّيــات العقل يه تلك املفاهيــم اتلصورّية واتلصديقّية 

ّ
وال

اليّت نؤمن بها ابتداًء دون احلاجة إىل تكّســٍب معريفٍّ، وما لم نؤمن بتحّققها 
 وحيتاج إىل 

ً
ال يمكننــا بناء معرفٍة من املعارف؛ إذ لــو اكن لّك يشٍء جمهوال

تكّسٍب ملا انتىه بنا احلال إىل معرفة يشٍء أصاًل، فلو أردت أن أعرف حكًما 
يف مسألٍة ما، فإّما أن ال يكون يف الهن يشٌء من املعلومات، أو يكون يشٌء 
منها، وىلع الفــرض األّول ال يمكن اتلفكري واتلوّصل إىل يشٍء؛ إذ ال يوجد 
مــا يُبتدأ به يف اتلفكري، وىلع الفرض اثلاين فٰهــذه املعلومات إّما أن تكون 
حاصلًة بنفســها فيثبت مطلوبنا وهو وجود ابلدهّيــات، أو أنّها حمتاجٌة إىل 
غريهــا قبلها، وٰهذا الغري أيًضا جيري فيه نفــس الكالم، فإّما أنّه ال حيتاج 
فيثبت املطلوب أو حيتاج، وٰهكذا يف لّك فرٍض إّما أن نثبت وجود ابلدهّيات 
أو يتسلســل األمر إىل ال نهاية، وحينها ـ ىلع فرض الالنهاية ـ من أراد أن 
يعلم شــيئًا واحًدا عليه أن يعرف ما ال يتناىه مــن العلم قبله، وٰهذا حماٌل 
ويفيض إىل عــدم إماكن معرفة يشٍء أصاًل، والوجــدان واتلحّقق اخلاريّج 

يكّذبه، فالبرش يعلمون كثرًيا من العلوم واحلقائق.

ولّما اتلفت بعضهم إىل ما تميل عليه فطرته ووجدانه واتلفاته إىل اتلنبيهات 
اليّت أقامهــا العلماء ىلع رضورة وجود ابلدهّيات مــن أمثال ادليلل املتقّدم، 
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اعرتفوا ببعض أقســام وجود ابلدهّيات دون بعضها، اكحلّسّيات والوجدانّيات 
 أّن األمر فيها ليس عملّيًة انتقائّيًة واختياًرا ذاتيًّا، فال 

ّ
وبعــض األّويّلات، إال

بّد من اتلأّمل الاّت الصحيح للقبول والرفض، أو مراجعة أقسام ما ذكروه من 
ابلدهّيات يك يتســىّن هلم موضواعتها واتلأّمل فيها، ولٰكّن ابلحث فيها طويل 
اليل خيرجنا عن عداد املقال لغايته، ومن أراد الرجوع يف ٰهذا املوضوع فعليه 

مراجعة كتب نظرّية املعرفة وكتب املنطق من مصادرها اتلفصيلّية.

5 ـ عدم تحديد موضوعّية اإلٰله

من الواضح لَِمــْن خاض األحباث العلمّية وكنــت ل اخلبة فيها أنّه جيد 
الكثري من االختالفــات يف األحاكم وانلظرّيات واألقــوال، وٰهذا راجٌع إىل 
ي اختلفت أحاكمهم إزاءه، 

ّ
عدم بيان حقيقة املوضوع الُمناقــش فيه، وال

ي قصدوه 
ّ

واالختالف هنا ال أخال خيرج عن عدم حتديد موضوعّية اإلٰل ال
ين تعّرضوا ل إثباتًا، فاملتتّبع للكماتهم والعارف بمنهجهم - انلاّص 

ّ
نفيًا مع ال

ىلع أّن مــا ال ينال احلّس فهو غري موجوٍد - جيــد أّن ما نفوه هو اإلٰل املاّدّي 
ي لم يالحظوا 

ّ
ي لم جيدوا ملاّديّته أثًرا يف نشوء العالم بأسسهم املعرفّية، وال

ّ
ال

سريه اتلفاعيّل والفزييايّئ يف أجرام الكون ومرّكباتها، ولم جيدوا ٰذلك اليشء 
األزيّل املوجود دون سبٍب - وإن اكن بعضهم اّدىع أزيّلة املاّدة، ولٰكن سيأت 
الكالم فيه بتفصيٍل - ولم جيدوا تلك املاّدة املوجودة يف الســماء واألرض ىلع 
حدٍّ ســواٍء، ولم جيدوا ٰذلك املصدر الواحد للطاقة املمّد لوجود لّك الاكئنات 

دفعًة واحدًة ولم ولم...

وخصوًصا إذا مــا تعّرفنــا ىلع ارتكازاتهم ادلينّية املســتقاة من كتبهم 
اتلوحيديّة اكتلوراة واإلجنيل، اليّت تصّور اإلٰل بشٍل ماّديٍّ جسماينٍّ ل صورٌة 
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كصورة البرش يل ويأكل ويرشب، أو حّت لو الحظوا اتلوّجهات اإلســالمّية 
الرسمّية اليّت تعرض الفكرة ادلينّية اإلســالمّية حول اإلٰل وال تفرتق كثرًيا 
ّية املاّديّة اجلســمانّية إذ 

ٰ
 عّما هو موجــوٌد عندهم من حيث الطبيعــة اإلهل

جيلس  ىلع كريسٍّ واسٍع ويدير األمور بيده العضوّية ورجله اجلسمانّية.

فلو اكن منظورهم نيف مثل ٰهــذا اإلٰل املتحّقق بمثل ٰهذه املوضوعّية فال 
أشّك بأنّه قد نطق القدس ىلع ألسنتهم، باتت لكماتهم عني لكمات املوّحدين، 
فال صوت مســموع ل وال أين وال كيــف وال مت، وليس كمثله يشٌء وال 
ينال الســمع أو ابلرص أو احلّس، وال إثبات ل يف حسٍّ أو تربٍة؛ إذ هو غري 
حمســوٍس وال يتكّرر يك يكون جمّرًبا، فال يوجد إٰلٌ بٰهذا الوصف، وهلم احلّق 

أن يقولوا ال إٰل ماّديًّا حمسوًسا وجمّرًبا ينال منهج معرفتنا.

ي نّدعيه ويثبته العقل وتثبته ادليانات احلّقة 
ّ

وٰهذا اإلٰل خبالف اإلٰل ال
 ، الواصلة إيلنا، فإنّنا نّديع موضوعّيــة إٰلٍ ال تدركه األبصار، ليس بماّديٍّ
خارٍج عن العالم، ال يكون حمكوًما بأحاكم املاّدة، ال من يشٍء أوجد العالم، 
أثبتناه بمقتىض الرضورة العقلّية، أزيلٍّ أبــديٍّ ال أّول ل وال آخر، لم خيلقه 

يشٌء موجوٌد بذاته، سبٍب أّويلٍّ وقديٍم للعالم.

فما قصدناه لم ينفوه وما نفوه لم نقصده وابلحث مفرتٌق.

نعم هلم جانٌب آخر يف لكماتهم ال يمكننــا حله حممل الصّحة والصواب 
بأّي يشٍء اكن، ويمّثل اجلانب اإلحلــادّي يف لكماتهم خبالف ما تعاملنا مع 
اجلانب األّول يف كالمهم وأحلقناه بكلمــات املوّحدين، وحاصله ما قّدمناه 
من كالمهم، وما اشــتهرت به لكماتهم »ما ال نســتطيع أن نرصده حبواّسنا 
فــال وجود ل« ]عمرو رشيف، رحلة العقل، ص 81[، فال يمكن تســليمه حّت ىلع 
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ا كبرًيا ـ فغاية ما  مســتوى التسليم بماّديّة اإلٰل ـ تعاىل شــأنه عن ٰذلك علوًّ
يمكنهم قول اتلوّقف عن إنكاره والشّك بمعىن التساوي يف اإلثبات ونفيه، 
 مــا تنال وال تنكر ما ال تنال، فاإلنســان قبل مئات 

ّ
فاحلــواّس ال تثبت إال

الســنني ليس ل أن ينكر اجلاذبّية حبّجة أّن احلّس لم ينلها، وليس ل إنكار 
الطاقــة والّرات واإللكرتونات بٰهذه احلّجة، نعم لو طرحت أمامه ولم يكن 
اذ املوقف اجلــازم من عدم وجودها، 

ّ
قد ناهلا حبّســه فليس ل إنكارها واخت

 معريفٌّ عندهم، فكيف لــو اكن املّديع - كما عليه القول بوجود 
ٌ
فٰهذا خطأ

اإلٰل - يّديع اخلروج املوضويّع ملوضوع إثباته عن القاعدة؟ فيلزمهم حينها 
عدم اتلعّرض إيله بمقتىض أداتهم بإثباٍت فضاًل عن انليف. 

بنــاء  فــي  واالحتمــال  والشــّك  الظــّن  علــى  اعتمادهــم  ـ   6
اإللحادّيــة  نظرّيتهــم 

من الواضح كون العلم اتلصديــيّق ذا درجاٍت متعّددٍة يف مقدار تصديق 
انلفس به تبًعا دليلــل إثباته، وهو ىلع درجتني العلــم اتلصدييّق ايلقيّي، 
، واملقــّوم تلحصيلها نوع ادليلل حلصول اتلصديق  والعلم اتلصدييّق الظّيّ
بقضّيتهما، فاألّول يُكتســب بالبهان قائٌم ىلع الرضورّيــات واملؤّكد منها 
األّويّلات، املرتكز ىلع معرفة اليشء من جهة أسبابه الاتّية، واثلاين يُكتسب 

بغري البهان من اخلطابة واجلدل القائمني ىلع املشهورات واملقبوالت.

 وأيًضا ليس لّك موضوٍع يستعمل ل لّك مستًوى تصدييقٍّ اكن، فاملوضواعت 
احلقيقّية اليّت يمكن معرفة أسبابها وعللها ينحرص طريق املعرفة بها بايلقني 
، فليس من  اتلصديــيّق، وال معىن تلعلّق العلــم بها واملعرفة بنحو ظــّيٍّ
، وكذا الفلك والفزيياء والكيمياء  املستساغ دراســة الرياضّيات بنحٍو ظّيٍّ
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ّيات وغريها، فليــس من العلم أن يقال 2+2 
ٰ
وعلــم األحياء والطّب واإلهل

أظّنه يساوي أربعًة!

فمــا حنن فيه من إثبــات اإلٰل واملعّب عنه بالعلم اإللٰــيّه موضوعه من 
املوضواعت احلقيقّية اليّت يمكن معرفة علــل إثباته من خالل اتلحليالت 
واملالزمات العقلّية، فيكــون اتلعامل معه بنحٍو ظّيٍّ واحتمايلٍّ خروًجا عن 
اإلنصاف العليّم واملنهج ابلحيّث، فإّمــا أن يُعَرف بنحٍو يقييٍّ ونتمّكن من 
معرفته بٰهذه الصفة، أو يكون السكوت عنه أوىل، فال معىن أن أقول بظّنّية 
وجود اإلٰل وأرتّب رؤييت الكونّية املشــتملة ىلع الســلوك املتناسب مع ٰهذه 
الرؤية مع حتّمل مشــاّقها وتأثرياتها ادلنيوّيــة واألخروّية، ويف نهاية مطافها 
تكون ظّنّية الوقوع مع احتمايّلة اخلالف يف واقعّيتها، فلكّنا جيد بالوجدان أّن 
مثل ٰهذا املقدار اتلصدييّق ال يوجب حتريًكا حنو الفعل وخصوًصا يف األمور 

املصريّية، فالظّن ال يغي من احلّق شيئًا.

وأيًضا ليس من الصواب واإلنصاف أن أنكر وجود اإلٰل ظنًّا، وما يرتتّب 
عليه من مهلكٍة وجوديٍّة وخــساٍن أبديٍّ ال يطاق لو اكن واقًعا اعتماًدا ىلع 
الظّن واالحتمال يف إنكاره، أال ترى لو أخبك طفٌل صغرٌي بوجود مفرتســاٍت 
يف الطريق يفرتسن لّك من مّر بها ىلع طريقها، فال يمكنك إهمال ٰهذا اخلب 

اعتماًدا ىلع ظّنك بكذبه أو احتمايّلة تفّرقها عن الطريق؟!

فامللحد إن أراد إنكار اإلٰل واملخاطرة بمصريه بعد ٰهذا الوضوح الرصيح 
دلى البرشّية يف أكرث أعدادها، وبعــد الباهني ايلقينّية واتلنبيهات انلبوّية 
اليّت يصعب إنكارها، فعليه بايلقني من األدلّة، وأن ال يعتمد ىلع املشهورات 
والتسليم لقول غريه اعتماًدا ىلع حسن بعض ظاهرهم، كما عليه العاّمة من 
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ين هم ليســوا بعلماء، أو اعتمادهم الظّن واالحتمال والفرض 
ّ

امللحدين ال
يف نظرّياتهــم العلمّية كما عليه أكرث لكمات العلمــاء املاّدينّي واتلجريبّيني 
احلّســينّي، فما لكم كيف حتكمون؟! فلو ســأنلا العالم املنكر لوجود اإلٰل، 
ي بنيت عليه مّداعك؟ 

ّ
مــن أين لك يقنٌي يف إماكن خلق اليشء من العدم ال

واحلال أّن الرضورة واحلّس يكّذبه، ومن أيــن لك يقينّية القول بأّن اليشء 
خيلق نفســه؟ أليس ٰهذا خالف ما جّربته أنت وما نال حّســك؟ وخالف 

الرضورة القاضية بعدمه ولزوم اجتماع انلقيضني منه؟ 

وإيلك بعض نماذج القول من لكماتهم اليّت تكشف عن صواب توصيفنا 
حلاهلم من االعتماد ىلع الظّن والشّك.

قال دوكيــزن: »أتمىّن أن جييب الفصل الرابع: ملاذا من املؤّكد تقريبًا عدم 
وجود اهلل؟« ]دوكيزن، وهم اإلٰل، ص 41[.

وٰهذا يناقض عنــوان كتابه )وهم اإلٰل(، فالعنوان منطقه منطق اإلنكار 
ايلقيّي، ولسان ابلحث واالستدالل لسان الظّن واالحتمال.

وقال يف غري ٰهذا املوضع: »إيّن أعتقد أّن الكون نشــأ تلقائيًّا من العدم« 
]رشيــف، رحلة العقل، ط 4، ص 41[، واالعتقاد حبســب اســتعمال هنا بمعىن 

الفرض واالحتمال ىلع ما عليه سياق كالمه.

وقــال أيًضا بما مضمونه نقاًل عن جملّة )الباهني(: »لو أنّك مّت وقدمت 
ي الزمك مدى احلياة«؟ 

ّ
أبواب اجلّنة، ماذا ســتقول هلل ليك تّبر إحلــادك ال

فاكن جوابه: »سوف أستشــهد ببتراند راسل: لم يكن هناك أدلٌّة اكفيٌة، لم 
يكن هناك أدلّــٌة اكفيٌة« ]جيتنغ؛ بالنتنغا، هل اإلحلاد ال عقــالين؟ جملّة براهني، هدية 
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هم، 
ّ

العدد، ص1 و2[، واجلواب يعكس احلالة انلفســّية ملقدار اطمئنانهم ألدتل

فلو اكنت اكفيًة لاكنت يه منطلق جوابه واحتجاجه، ولٰكّن ملجّرد عدم قيام 
ادليلل حبسب نظره تمّسك باإلحلاد تمّســك املتيّقن، وٰهذا مّما لم نعهده يف 

العلوم اعّمًة فضاًل عن العلوم ايلقينّية اليّت يتحّدد بها مصري البرشّية. 

وقال العالم الفزييايّئ ســتيفن: »ال أحد يســتطيع إثبات اخلالق... ولٰكّنه 
عندما ُســئل، هل تؤمن بوجود اإلٰل أو ال؟ أجاب قد يكون اخلالق موجوًدا« 
]املصدر الســابق[، فكيف ال يســتطيع أحٌد إثباته من دون أن يرتّدد فيه، وبعد 

ٰذلك حيتمل وجود اخلالق، فإن دّل كالمهم ٰهذا وتناقضهم ىلع يشٍء فإنّما يدّل 
ىلع عــدم اثلبات وايلقني فيما يقولون، فــال أدري كيف يؤمنون وجيزمون 
بمــا يفرتضونه وحيتملونه ويبنون رؤيتهم عليــه، وخياطرون بمصريهم ىلع 
موجبه، وكأنّــه إحدى انلظرّيات الفزييائّية الّــيت حيتمل فيها اخلطأ وتبيان 

األمور بعد ٰذلك، كما حصل لكثرٍي من انلظرّيات اتلجريبّية.

قال حينما اكن يوّصف حال نفســه: »إنّه اكن يتمىّن نظرّية الكون اثلابت 
األزيّل، ألنّها أكرث جّذابّيــًة، وأبعد عّما نادت به األديان« ]هيثم، كبســوالت 
إساكت امللحدين، ص 72[، وكأّن االعتقاد ينال باتلمّي، ورّدة الفعل  تاه األديان 

عندهم لّما اعثت بمقّدرات حياتهم.

ويقول العالم الفزييايّئ البيطايّن دينيس شــياما: »لــم أدافع عن نظرّية 
الكون املتســقّر لكونها صحيحًة، بل لرغبيت يف كونها صحيحًة، لٰكن بعد 
أن تراكمت األدلّة تبنّي نلا أّن اللعبة قد انتهت« ]املصدر الســابق[، ومن املعلوم 

 ضعيًفا. 
ً

 وهًما اغبًلا واحتماال
ّ

الرغبة ال تثري إال



343

المنهج التجريبّي وفكرة اإلله.. الفيزياء نموذًجا

العدد الثالث   السنة األولى   ربيع 2018

7 ـ اعتمادهــم علــى كــون وجــود أســباٍب طبيعّيــٍة للشــيء 
يالزمــه االســتغناء عــن الخالــق

وٰهذا من غريب اتلفكري، فإنّنا ال نّديع من فرض وجود اإلٰل انتفاء قوانني 
 ىلع 

ّ
ي تتودل

ّ
العلم والعالم، يك يقال: وبما أنّنا استكشــفنا وجــود القانون ال

أساسه األشياء وتتطّور تكشف عن كذب اّداعء وجود اإلٰل، بل ىلع العكس 
تماًما، فإّن انلظم املوجود واتلدبري من خالل األسباب واملسبّبات مّما نادت به 
العقول وادليانات ديلٌل إلثبات وجود اخلالق وحســن تدبريه وفق احلكمة، وال 
يعي وجود اإلٰل جريان األمور ىلع وفق قانون اإلعجاز من دون نظٍم وأسباٍب.

فبناؤهم وارتكازهم نليف وجود اخلالق جاء من منطلق أنّه يك يكون اليشء 
خملوقًا هلل فينبيغ أن ال تكون لوجوده أســباٌب طبيعّيٌة، فإذا اكتشــفنا وجود 
األســباب الطبيعّية ال حاجة حينها لفرض وجود إٰلٍ خلف ٰهذا العالم، حّت 
وصل األمر إىل أن يرّصح بعضهــم بكون االعتقاد بوجود إٰل اكن يعتمد ىلع 
الغموض العليّم يف تفسري األشياء فنفرض هلا إلًٰها، ولٰكن وبعد اتلعّرف ىلع 

. تلك األسباب لم نعد حباجٍة لفرض إٰلٍ

واحلّق أّن املالزمة املذكورة ليســت بالزمٍة، ٰهــذا من جهٍة، ومن جهٍة 
أخرى لم يكن االرتكاز العريّف أو العقيّل يف إثبات وجود اخلالق قائًما ىلع عدم 
 األشياء يك يكون تعّرفها ناقًضا دليلل اتلوحيد.

ّ
معرفة األسباب يف تفسري تودل

أّما اجلهة األوىل فكون اليشء ل ســبٌب فال خيلو أمر سببه إّما أن يكون 
ل سبٌب أو ال سبب وراءه، وٰهكذا بالنسبة للثاين واثلالث إىل حيث الوصول 
لســبٍب ال سبب وراءه هو مبدأ سلسلة األسباب - وٰهذا هو مرادنا من الشّق 
اثلــاين فال نكّرره - بغّض انلظر عن توّصلنــا فعليًّا ل أو عدم توّصلنا، فلنا 
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إماكن فرضه، والســمة اليّت تمزّي ٰهذا الســبب عن بايق جمموع األسباب أّن 
وجوده غري مســّبٍب عن غريه خبالف بايق السلســلة فيمــا دونه، فوجودها 
ُمســّبٌب عن غريها، ومن هنا قّسم الفالســفة املوجودات إىل قسمني بنحو 
احلرص العقيّل، موجوداٍت وجودها ذاتٌّ هلا وغري ُمسبٍَّب عن غريها، وأسموها 
بواجبة الوجود، وموجوداٍت وجودها ُمَســبٌَّب عن غريها، وأسموها بممكنة 
الوجود، فاملالزمة اليّت ذكروها )معرفة األســباب تغــي عن فرض إٰلٍ( إنّما 
ي يلزمه األزيّلة 

ّ
تتّم لو صّح فرض الســبب األخري واجب الوجود يف نفسه ال

والقدم الاّت، بل ىلع ٰهذا الفرض تكون معرفة األســباب وصفة األسباب 
 ذاك الواجب القديم 

ّ
تفيض إىل معرفــة اإلٰل؛ إذ ليس مرادنا مــن اإلٰل إال

األزيّل. نعم، يبىق الفرق بني امللحــد واملوّحد يف تعيني املصداق، فكالهما 
ي ليس لوجوده سبب القديم األزيّل.

ّ
يبحث عن الواجب ال

وهنا ستتحّول ادلراسة إىل دراسٍة موضوعّيٍة حتّدد أهلّية املصداق املفرتض 
يف صّحة فرضه إلًٰها أم ال؟ بمعىن وجوده واجٌب أم ال، قديٌم أم ال، أزيلٌّ أم ال.

فهــل ما فرضوه من الكــون ذي احلال اثلابت، أو املــاّدة ذات االنفجار 
العظيم مؤّهٌل ٰللك أو ال؟ وٰهذا ما سنقف ىلع بيانه تفصياًل يف انلقاش اتلايل.

ونللفــت انلظر أكرث يف ٰهــذه القاعدة اليّت اكنت تنــّص ىلع أّن معرفة 
األســباب تغي عن فــرض اإلٰل، فقد تبنّي أّن معرفة األســباب من حيث 
اتلأثري والســببّية ال عالقة هلا باإلٰل أصاًل ال إثباتًــا وال نفيًا، وإنّما معرفة 
األســباب من حيــث طبيعــة وجودها من كونهــا مســتغنيًة أم ال ترتبط 
 أن يثبــت إلًٰها ما: 

ّ
 بإثبــات اإلٰل أو نفيــه، واحلّق من ٰهذه اجلهــة يأىب إال

رِْض﴾ ]سورة إبراهيم: 10[. 
َ ْ
َماَواِت َواأل يِف اهلِل َشكٌّ فَاِطِر السَّ

َ
﴿أ
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 وأّما اجلهة اثلانية فلم يكن االرتكاز العايّمّ والعليّم قائًما ىلع ما ذكروا، 
بــل اكنا قائمني ىلع ما ذكرناه من جهة ابلحــث األّول؛ لا إن جئت للعرف 
وقلت إّن اهلل أنزل املطر، وهم يعلمون أّن املطر يزنل بعد تبّخر املاء وتكّون 
الغيوم وإثارة الريح ل وغريها من األســباب، ال جيدون حرًجا يف ٰذلك، وأّما 
ي اعتمدوا عليه ولم يكتفوا 

ّ
اتلحليل العقيّل الفلسيّف فما قّدمناه هو احلّق ال

بمجّرد فرض الســبب يلصّححوا فرض وجود العالم، ومنه قّسموا املوجودات 
للقسمني السابقني مّما ذكرنا، فتأّمل تد احلّق واضًحا.

8 ـ اعتمادهم على مبدإ أزلّية الماّدة األولى
واملراد من األزيّلة أّن اليشء ال أّول ل فهو موجوٌد منذ القدم، حبيث ال نتصّور 
العدم يف حّقه قبل وجوده، بل ال قبل لوجوده فّل ما نتصّوره من الزمان وحتّقق 
الوجود فهو موجوٌد وقائٌم فيه، ومثل ٰهذا املعىن قد تصّوره بعض الفزييائينّي يف 
حّق املاّدة للخروج من حرية َمْن أوجد العالم، فانتىه نظرهم عندما لم يعرثوا 
ىلع السبب املاّدّي وراء تكّون ما انبثق منه العالم فقالوا بقدم املاّدة اليّت توّصلوا 
 من 

ً
إيلهــا، وكونها مبدأ تكّون العالم، وٰهذا الفرض يف أّول وهلٍة يبدو مقبوال

 لٰهذا العالم، بل ال 
ً
جهة أّن ثّمة موجوًدا أزيلًّا غري متكــّوٍن من غريه اكن مبدأ

مناص من فرضه وقبول دلى العقل الســليم مــن اجلهة اليّت ذكرناها، ولٰكن 
يبىق ٰهذا السؤال وهو: ما مقدار أهلّية مصداق املاّدة اليّت افرتضوها، سواٌء ىلع 
نظرّية االنفجار الكبــري أو نظرّية الكون اثلابت، حبيث تمّثل مصداقًا تللك 
 
ً
الرضورة العقلّية القائلــة إّن ثّمة موجوًدا أزيلًّا غري متكّوٍن من غريه اكن مبدأ

لٰهذا العالم؟ فنحن نّتفــق معهم بٰهذا املقدار ونعرتف بلزومه، ولٰكن يبدو أّن 
اخلالف معهم يف حتديد املصداق، وسننطلق من نتاجئهم الفزييائّية وما قاربها 

يف الوصول إىل انلتيجة وقطف ثمارها.

وحسم ٰهذا األمر يتوّقف ىلع أمرين:
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األمر األّول: عرض انلظرّيتني ملعرفة فرضهم.

األمر اثلاين: مناقشة أهلّية ما فرضوه يف انلظرّيتني.

بعدما تّم اكتشاف العديد من الظواهر الكونّية اليّت من أهّمها أّن املجّرات 
تتباعد تباعًدا كبرًيا فيما بينها، ولٰكن ليس تباعدها بانلحو املألوف كتحّرك 
ي حيوي املجّرات، كتمّدد 

ّ
جسمني عن بعضهما، بل بنحو توّســع الفضاء ال

بالوٍن ما فينتج عنه تباعد نقطتني مرسومتني عليه، وأيًضا شاهد علماء الفلك 
والرصد أطيافًا حراء اللون تشري إىل وجود أجراٍم تبتعد عّنا، حيث إّن الطيف 

األحر هو الشعاع الصادر من أجساٍم بعيدةٍ مبتعدةٍ عّنا.

وٰهذه االكتشافات وغريها مّما يدّل ىلع حركة املجّرات واألجرام السماوّية 
وتباعدها عن بعضها، فحاول علماء الفزيياء تفســري ٰذلك، ونتج عن جممل 
تفســرياتهم جمموعٌة من انلظرّيات اكن أهّمها نظرّيتــني تعّدان من أحدث 

انلظرّيات الفزييائّية يف تفسري كيفّية نشوء العالم:

إحداهما: نظرّية )اخللق املستمّر( أو ما تسّم بنظرّية )الكون ذي احلال اثلابت(

وتنّص ىلع أّن الكون لّما اكن ىلع تباعٍد مســتمرٍّ منذ باليني الســنني، 
فيفرتض ايلوم أن ال نرى شــيئًا مّما نراه ايلوم، ولٰكّننــا نراه ايلوم، فال بّد 
من افرتاض وجود ماّدٍة جديدٍة حتّل حمّل املاّدة املتباعدة، وبٰهذا يضّل الكون 

حمتفًظا بكثافته ىلع الرغم من تباعده.

 أنّه ىلع حاٍل 
ّ

واستنتجوا من ٰذلك أّن الكون ىلع الرغم من ازدياد ماّدته إال
ثابتٍة من األزل ال بداية ل.

 أّن ٰهذه انلظرّية القت مناقًضا فزييائيًّا من أّن الكون يف حال تغرّيٍ وال 
ّ

إال
ثبات ل، فذٰللك ُعدل منها إىل نظرّيٍة أخرى أكرث تطّوًرا منها يف تفســري تلك 

الظواهر. ]ظ: إدريس، كتاب الفزيياء ووجود اخلالق، ص 83[

ثانيهما: نظرّية االنفجار العظيم

وتنّص ىلع أّن الكون لو تصّورناه ىلع حال كون جمّراته تتقارب من بعضها 
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فســتقّل املســافات بينها وتزداد اجلاذبّية بني أجرامها، وباتلايل ستتالصق 
فزيداد الضغط بينها وتنعدم املســافات وتندمج مع بعضها إىل أن تصل املاّدة 
األوىل حلــّد ذّرٍة واحدٍة، وبفعل الضغط الكبري قــد يصل حجمها قريبًا من 
ا تعّرضت لالنفجار  الصفــر تقريبًا، فبداية الكــون اكن ماّدًة صغريًة جــدًّ
 منها العالم برّمته بمــا فيه الزمان واملاكن. ]ظ: 

ّ
وتبّددت بصور إشــعاٍع تودل

ستيفن هوكينغ، اتلصميم العظيم، ص 216؛ هوكنج، تاريخ الزمان، ص 1211[

النتيجة

 مــا أريد اتلوّصل إيله من خالل عــرض نظرّياتهم هو اتلوّصل إىل نقطٍة 
مشرتكٍة بني القولني بغّض انلظر عن تفاصيل تفسرييهما ومقدار االختالف 
بينهما، لٰكّنهما قد توّصال لفرٍض واحــٍد يف نهاية املطاف، وهو وجود يشٍء 

واحٍد فارٍد موصوٍف باألزيّلٍة وغري مسبوٍق بإجياٍد قبله من غريه.
ي يلفت نظري هو أزيّلة تلك املاّدة املفرتضة، سواٌء من رّصح بأزيّلتها 

ّ
وال

كأصحاب انلظرّية األوىل، أو من لزم من قول ٰذلك كما يف أصحاب انلظرّية 
اثلانية بعد فرض الزمن اتلخّييّل وتعّدد األكوان األزيّل ]ظ: نقد العقل امللحد، ص 
132 وما بعدها[، فهل يا ترى يف ضمن القانون الفزييايّئ يمكن فرض أزيّلتها، أو 

أزيّلة املجموع غري املتنايه من األكوان أم ال؟ 
واألمر اثلاين يبدأ حيث تنتيه األســئلة الســابقة بعد جممل العرض يف 
األمر األّول، فبغّض انلظر عن املفروض، فإّن أمر املوجود ال خيلو من حالني 
حبســب الفرض العقيّل بما يقتضيه احلرص، إّما أن يكون موجوًدا تاّم الوجود 
ليس ل حالٌة يكون بعدها، بمعىن ليس ل حالٌة استعداديٌّة ألن يكون شيئًا 
آخر، اكلعلم احلاصل عند اإلنســان فحقيقته أنّه علٌم وليس هناك ما يُنتظر 
من حقيقته ىلع أن يصري حقيقًة أخرى؛ أو موجوًدا غري تاّم الوجود ول حالٌة 
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أخرى يكون بعدها، بمعىن أّن ل اســتعداًدا ألن يكون شيئًا آخر، اكلرتاب 
فهو موجود بالفعل ولٰكن فيه استعداًدا ألن يكون طينًا والطني يكون طابوقًا، 
ول أن يكون حجًرا، وٰهكذا فيما يعرفه الفزييائّيون من اتلحّوالت املمكنة 

للرتاب بعد توّفر الالزم ل من الطاقة والزمن واملؤثّرات األخرى.
 للعالم، جند أنّه منطبٌق عليه 

ً
ي فرضوه وجعلوه مبدأ

ّ
وهنا نأت للفرض ال

الفرض اثلاين من أحناء املوجودات؛ لكونه بنفســه طــرأت عليه اتلغرّيات 
فخــرج منه العالم. وحيث إنّهم قالوا بأزيّلتــه وقدمه أو يلزمهم ٰذلك، وغري 
مقّيٍد بزماننا الفعيّل، بل منه نشــأ الزمان، حبيث حنتاج لزماٍن ختّييلٍّ تلصّور 
قدم وجوده، ومهمــا مددنا ٰذلك الزمان اتلخّييّل، فهو موجوٌد فيه، وهنا يلزم 
أّن مجيع االستعدادات الاكمنة فيه قد أخذت الفرصة الاكفية من الزمان منذ 
األزل لظهــور ما هو ظاهــٌر منها اآلن منذ األزل، ويلزمــه نفاد ما فيه من 
اســتعداٍد، ووصول حلّد ما يصفونه من مرحلة انلفاد والتساوي وانلضوب، 
ي قد حيتاج بلاليني السنني أو 

ّ
ولٰكّن وجود االســتعداد الكبري يف العالم ال

أكرث من ٰذلك، يشري إىل عدم أزيّلة ما فرضوه وحدوثه، وعدم قدمه وباتلايل 
ال يكون واجبًا، ووجوده من ذاته ال من ســبٍب آخــر، فيلزمه موجوٌد وراءه 
يّتصــف بٰهذه الصفات وهو ما نســّميه بــاإلٰل )اهلل(، وليس اهلل غري ٰذلك 
ي ال حيتاج تلدّخــل غريه يف وجوده، وامللحدون 

ّ
الواجــب القديم األزيّل ال

يعرتفون جبميــع ٰهذه الّصفات اليّت ينبيغ أن يّتصف بها مبدأ العالم، لٰكّنهم 
أخطؤوا يف تعيني مصداقه، فاحلّق أنّهم مرشكون ال ملحدون لٰكّن الرشك هنا 
ل ثوٌب جديٌد، فاكن الرشك سابًقا أن جعلوا مع اهلل إلًٰها آخر، وهنا استبدلوا 

بمصداق اهلل إلًٰها آخر.
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الخاتمة 

1 ـ معــىن اإلحلاد املطروح يف نقاش املقال، هو بمعىن امليل عن االعتقاد 
بوجود اخلالق لكّيًّا.

2 ـ لإلحلاد من جهٍة فكرّيــٍة ومعرفٍة نظرّيٍة مراحل عّدٌة مّر بها، فمنها 
ما اكن ىلع صعيد عدم القدرة ىلع إثبات اخلالق من خالل إظهار تســاؤالٍت 
تشــكيكّيٍة انتهت بهم إىل كون إثبات اخلالــق خارًجا عن قدرة البرش، ولم 
يتعّرضــوا دليلل نفيه. ومنها إهمال انلظر يف اإلٰل ســلبًا وإجيابًا والرتكزي ىلع 
الفرد، كما هو الفكر ابلوذّي. ومنها نيف وجود اإلٰل وعدم احلاجة لفرضه ىلع 

ما عليه الفكر اإلحلادّي ايلوم.
3ـ  هناك مجلٌة من األسس العلمّية )حبسب اعتقادهم( اعتمدها أصحاب 

الفكر اإلحلادّي تلأسيس نقٍض لفكرة وجود اإلٰل:
 املوجود من العدم، أو خلق اليشء نلفسه. ورددنا بكونه 

ّ
أـ  إماكن تودل

 شــيئًا؟! 
ّ

خمالًفا ألبده ابلدهّيات، من كون العدم ال يشء فكيف يودل
 نقيضه )الوجود(.

ّ
وكٰذلك انلقيض )العدم( ال يودل

ب ـ إنكار قانون السببّية، واستبدال بفكرة الرتابط، ورددناه بكون 
 يف طبائع األشياء أو 

ٌ
ما تســّمونه بفكرة الرتابط إّما أن يكون هلا منشأ

 فٰهذا ما نقصده بالسببّية، وإن لم 
ٌ
، فإن اكن هلا مشأ

ٌ
ال يكون هلا منشأ

 لصّح ارتباط لّك يشٍء بكّل يشٍء، وٰهذا واضح ابلطالن.
ٌ
يكن هلا منشأ

جـ  لو بنينا ىلع فكرة وجود اإلٰل للزم خضوعه للقوانني الطبيعّية، وباتلايل 
ال بّد من سبٍب أوجده، فيفقد خصوصّية كونه إلًٰها، وٰهذه الفكرة ليست 
بأوىل من فرض أّن العالم أوجد نفسه. ورددناه بكون العالم برّمته حمتاًجا 
للخالــق حبكم العقل ىلع ما نراه من خصوصّياته، ونفس العقل حيكم 
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بلزوم وجود خالــٍق ل خارٍج عن طبيعة قوانينــه يك يوجد العالم، فما 
ذكرتموه من كونه خاضًعا لقوانني العالم خالف أصل االستدالل.

دـ  رفضهــم بلدهّيات العقل. ورددناه؛ إذ لــو لم نقل بوجود بدهّياٍت 
للعقل ملا أمكن نلا االبتداء باتلفكري بأّي حنٍو اكن.

ه ـ اعتمادهم موضوعّية إٰلٍ لم يبّينوا حقيقة تلك املوضوعّية. وخلصنا 
إىل كونهم يتلكّمون عــن إٰلٍ خمتلٍف موضواًع عّما تقصده األديان وما 
يفرضه العقل ويوجبــه، فهم ينكرون أن يكون هناك إٰلٌ ماّديٌّ يقف 
وراء ماّديّات ٰهذا العالم وهو حمّرٌك هلا، ووافقناهم ىلع ٰذلك واعتبناه 
ـا ال إحلاديًّا. نعم، هلم جانٌب إحلــاديٌّ آخر يف لكماتهم  جانبًا توحيديًـّ

أحيانًا، وهو إنكار مطلق القّوة اليّت تقف خلف ٰهذا العالم.
و ـ اعتمادهم ىلع الظّن واالحتمال والّشك يف بناء نظرّيتهم اإلحلاديّة، 
وقلنا إّن املوضواعت احلقيقّية ال ينفع معها مثل ٰهذه الطرق غري املوصلة 

للواقع، ونّظرناه باملسائل الرياضّية اليّت ال يغي الظّن فيها عن احلّق.
زـ  تصّورهم أن وجود أسباٍب طبيعّيٍة لليشء تغنيه عن فكرة االحتياج 
للخالــق، وقلنا إنّنا ال ننكر وجود سلســلٍة من األســباب الطبيعّية 
لألشــياء يف اعملنا، لٰكّنه ال يلزم إنكار اخلالــق؛ إذ الكالم يف ذات 

املسبّبات هل كونها من ذاتها أم ال؟
حـ  اعتمادهم ىلع مبدإ أزيّلة املاّدة األوىل. ورددنا بأن لو اكن أزيلًّا تلحّقق 
فيه ما هو مستعدٌّ ل منذ األزل، وٰهذا خالف ما نراه من وجود اتلغرّيات.

4ـ  انلتيجــة اليّت توّصلنا إيلها يه أّن: للعالم من ورائه موجوًدا، يّتصف 
باأللوهّية ونســّميه باإلٰل )اهلل(، وليس اهلل غري ٰذلك الواجب القديم األزيّل 
ي ال حيتــاج تلدّخل غريه يف وجــوده، وامللحدون يعرتفــون بكّل ٰهذه 

ّ
ال
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الصفات الّــيت ينبيغ أن يّتصف بها مبدأ العالــم، لٰكّنهم أخطؤوا يف تعيني 
مصداقه، فاحلّق أنّهم مرشكون ال ملحدون، لٰكّن الرشك هنا ل ثوٌب جديٌد، 
فاكن الرشك ســابًقا أن جعلوا مع اهلل إلًٰها آخر، وهنا استبدلوا بمصداق اهلل 

إلًٰها آخر.
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قراءٌة في كتاب هللا والعقل

أّوًل: حياة المؤّلف 

مة الشــيخ حممد جــواد مغنية من أبرز علماء 
ّ

يعّد مؤلّف الكتاب العال
بلنــان، وعلًما من أعالمها، اكن غزير العطــاء واإلنتاج العليّم، انعكس 
ٰذلك يف تنــّوع مؤلّفاته اليّت أغنت املكتبة اإلســالمّية بكّل صنوف العلوم 
اإلســالمّية، وهنا أرى من املناسب أن نقف بشٍل خمترٍص ىلع مراحل حياته 

قبل بيان القراءة يف كتابه املذكور.

1 ـ والدته وحياته 

ودل الشــيخ حممد جواد مغنية ســنة )1322  ـه- 1904 م( يف قرية طريدبا 
يف قضاء صور من جبل اعمٍل، درس ىلع شــيوخ قريته ثّم سافر إىل انلجف، 
وأنىه هناك دراســته. ثّم اعد إىل جبل اعمٍل وســكن طريدبا، ثّم عنّي قاضيًا 

محمدباقر الخرسان
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رشعيًّا يف بــريوت، ثّم مستشــاًرا للمحكمة الرشعّية العليا، فرئيســا هلا 
بالوكلة، إىل أن أحيل ىلع اتلقاعد.

ين أبدعوا يف امليادين العلمّية واالجتماعّية، واملزية اليّت 
ّ

والشــيخ من ال
مزّيته عن العلماء اآلخرين يه اتلوّجه بإنتاجه وأفاكره بصورٍة خاّصٍة إىل جيل 
الشــباب، فاكن يعالج يف كتبه املشالك واملسائل اليّت تمّس واقعهم الفكرّي 
والعقــدّي واالجتمايّع، وكن يذّب عن تعايلم اإلســالم وعن املذهب احلّق 
بقلمه ضّد اتلجّي واالفرتاءات، باإلضافة إىل سعيه ادلؤوب ومنهجه الوايع 

يف اتلقريب بني خمتلف املذاهب اإلسالمّية. 

2 ـ فترة التعليم وأهّم أساتذته

درس الشيخ مغنية يف صغر ســّنه عند شيوخ قريته، ويف اعم )1343 ـه- 
1925( ســافر إىل انلجف األرشف إلكمال دراسته ادلينّية العايلة، وتتلمذ 

ىلع يد أكابر العلماء، منهم الســّيد أبو القاســم اخلويّئ والسّيد حممدسعيد 
فضل اهلل والشــيخ حممدحسني الكرباليّئ وغريهم، ومكث يف انلجف أحد 

عرش اعًما يلرتكها اعم 1936 م.

اكن حمبًّــا للرس واتلأيلف، فأمىض جّل وقته بني الكتب باحثًا ومؤلًّفا، 
وسريته تشــهد ل بموهبته ونهمه العليّم، وحّدة ذاكئه تتجّل يف مؤلّفاته عب 
دّقة املالحظة العلمّية، ومقاربة املواضيع اليّت يبحثها، وعرض جممل األفاكر 
واملقارنة واتلحليل بموضوعّية، كما يتمّتع بسعة اّطالٍع وشمويّلٍة، باالضافة 

ي يدّل ىلع مقدرٍة وبالغٍة.
ّ

إىل أسلوبه السلس البسيط غري املتلكّف، وال
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3 ـ مؤّلفاته

اكن للشيخ مؤلّفاٌت كثريٌة ومتنوّعٌة يف خمتلف املجاالت العلمّية والفقهّية 
واألدبّية واتلارخيّية تاوزت الســتنّي عنوانًا، وكن أّول مؤلّفاته اليّت نرشت 
كتاٌب بعنوان )الوضــع احلارض يف جبل اعمٍل(، وآخرهــا كتاب )املخترص 
اجلامع يف فقــه جعفٍر الصادق( ولــم يكتمل الكتاب بســبب وفاته، ومن 
ي يقع ضمن 

ّ
ي نروم دراسته )اهلل والعقل(، ال

ّ
مؤلّفاته أيًضا ٰهذا الكتاب ال

سلسلة كتٍب حول العقل واالعتقادات اإلسالمّية، واليّت قال عنها املؤلّف: 
»سلسة أعرض فيها ادليلل العقيّل ىلع أصول اإلسالم«، وسى من خالهلا إىل 

رّد الشبهات املطروحة ىلع ٰهذه األصول يف عرصه.

4 ـ وفاته

تويّف الشيخ w يللة السبت يف اتلاسع عرش من حمّرٍم احلرام سنة )1400 ـه
- 1979 م(، ونقل جثمانه إىل انلجف األرشف وشــّيع تشــييًعا باهًرا وصّل 
عليه املرجع ادليّي الســّيد أبو القاســم اخلويّئ، ودفــن يف الصحن العلوّي 

الرشيف يف انلجف األرشف.

 ثانًيا: هوّية الكتاب

كما ذكرت آنًفا فإّن املؤلّف كتب سلســلًة تتناول دراســة بعض العقائد 
االســالمّية وبيانها وإثباتها ودفع الشــبهات عنها من خــالل العقل، وٰهذه 
، بادئ األمر  السلسلة ضمت مخسة مباحث أو كتيّباٍت طبعت بشٍل مستقلٍّ
اكنــت عناوينها ىلع انلحو اتلايل )اهلل والعقل( و)انلبــّوة والعقل( و)اآلخرة 
  والعقل(، وآخرهــا بعنوان )املهدّي املنتظر A ٍّوالعقــل( و)إمامة عيل
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والعقل(، ولٰكّنها بعد ٰذلك تّم تميعها يف كتاٍب واحٍد حتت عنوان )اإلسالم 
والعقل(. يقول الشــيخ مغنية يف مقّدمة الكتاب: »وضعت سلســلًة أعرض 
فيها ادليلل العقيّل ىلع أصول اإلســالم وداعئمــه األوىل، جنبًا إىل جنٍب مع 
اإلحســاس القلّب يف عبارٍة ســهلٍة واضحٍة، مكتفيًا مــن املوضوع بمعامله 
الرئيسة جمتنبًا لّك ما يعوق الفهم، ويأباه العقل ...وقد وّفقت - حبمد اهلل - إىل 
ما قصدت إيله من تقوية الروح ادلينّية وتثبيتها باملنهج العقيّل يف نفوس كثرٍي 
من الشــباب، وقد حّققت السلسلة جناًحا كبرًيا، فطبع بعضها أربع مّراٍت، 
وبعضها اآلخر ثالثًا... وبعد أن نفدت النســخ من لّك الطبعات رأينا أن جنمع 
احللقات اخلمس ونرجها يف كتاٍب واحٍد باســم )اإلسالم والعقل(؛ تسهياًل 

ىلع الراغبني، ومساهمًة يف نرش اثلقافة ادلينّية، والفلسفة اإلسالمّية«.

تّم طبع ٰهذه السلسلة اجلديدة سنة 1984 يف بريوت من قبل دار ومكتبة 
اهلالل ودار اجلواد للطباعة يف كتاٍب واحٍد عدد صفحاته 274 صفحًة، وال 
يسعي دراسة الكتاب بعنواينه املختلفة يف ٰهذه العجالة، بل سأكتيف بقراءة 
ي عدد صفحاته )59(، وقد تسنح 

ّ
الكتاب األّول منه، وهو )اهلل والعقل( ال

الفرصة لقراءة األجزاء األخرى ودراستها يف وقٍت آخر.

ثالًثا: منهجّية الكتاب

كمــا هو واضٌح من عنوان الكتــاب فإنّه يتبىّن املنهــج العقيّل يف إثبات 
العقائد األساســّية، بل يؤّكد ىلع ٰهذا املنهج وأنّه لــن حييد عنه، فيقول يف 
مقدمة الكتاب )اهلل والعقل( ما نّصه: »يف ٰهذا الكتاب قد أخذت ىلع نفيس 
أن أتقّيد حبكم العقل ال رائد يل ســواه، فاسمه )اهلل والعقل( وسأحاول أن 
ال أحيد قيد شــعرٍة عّما يدّل عليه اللفظ، وما أحوجنا ايلوم إىل معاجلة ٰهذا 
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املوضوع اهلاّم، حيث طىغ تّيار اإلحلــاد ىلع لّك يشٍء، وتفیّش روحه يف لّك 
قطٍر« ]مغنية، اهلل والعقل، املقّدمة، ص 11[.

ي 
ّ

وجاء تأكيد ٰهذا األمر كٰذلك يف مقّدمة سلسلة )اإلسالم والعقل( ال
اكن كتــاب )اهلل والعقل( ضمنها فيقول الشــيخ مغنيــة: »جاء يف احلديث 
الرشيف عن الرســول األعظم  “أصل ديي العقل” ودين حمّمٍد يقوم ىلع 
داعئم ثــالٍث: اإليمان باهلل، وانلبّوة، وايلوم اآلخــر، وتتفّرع اإلمامة عن 
نها رياسٌة اعّمٌة يف أمور ادلين وادلنيا عن انلّب... ووضعت سلسلة 

ّ
انلبّوة؛ أل

أعرض فيها ادليلل العقيّل ىلع أصول االســالم وداعئمــه األوىل... يف عبارٍة 
سهلٍة واضحٍة... جمتنبًا لّك ما يعوق الفهم ويأباه العقل« ]مغنية، اإلسالم والعقل، 

املقّدمة، ص 5[.

ومن خالل ٰهــذه املقّدمة يّتضح للقــارئ أّن منهجّيــة الكتاب عقلّيٌة 
برهانّيٌة، وإن اكن يف بعض كتب السلسلة قد استعان املؤلّف باملنهج انلقيّل؛ 
 أنّه الزتم يف كتابه )اهلل والعقل( باملنهج 

ّ
ملا تقتضيه طبيعة بعض املسائل، إال
العقيّل املحض يف إثبات وجهة نظره.

رابًعا: محتوى الكتاب

اشــتمل كتاب )اهلل والعقل( ىلع مقّدمٍة وبعــض املباحث العلمّية اليّت 
تتنــاول املوضوع املطروح وهنا نقــّدم ىلع عجالٍة نظــرًة رسيعًة عن تلك 

املباحث:

1 ـ  سبب المعرفة ) الحواّس الخمس، المالحظة والتجربة(
يبــدأ املؤلّف يف بيان نظرّية املعرفة ىلع حنٍو موجٍز وبســيٍط، وهنا يرشع 
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يف بيــان القيمة املعرفّية للحواّس، وكٰذلــك اتلجربة، ولٰكّنه يوّضح بطالن 
القول بأّن لّك ما وراء اتلجربة واملالحظة ال وجود ل، وأّن األقيســة املنطقّية 
واالســتنتاجات العقلّية تركيب ألفاٍظ، وصوٌر خيايّلٌة ال يربطها بالواقع أّي 
رابٍط، فيقول: »ترتسم يف أذهاننا صوٌر عن موجودات ٰهذه الطبيعة من املاّدة 
اجلامدة أو احلّية، كتصّورنا بأّن األرض كروّيٌة متحّركٌة... وترتســم أيًضا يف 
أذهاننــا صوٌر عن موجوداٍت غري ماّديٍّة، ال تمّت إىل ٰهذه الطبيعة بســبٍب، 
كتصّورنا وجود قّوٍة تكمن وراء ٰهذا الكون، ويه اليّت تديره وتدبّره، وقد تأت 
ٰهذه الصور من اإلهلام واتلخّيل، أو اتلقليد واملحااكة، أو انلقل والســماع، 
أو االســتنتاجات العقلّية، أو اتلجربة الشــخصّية واملشاهدة احلّسّية، فهل 
 ، ٰهذه اتلصّورات بكاملها علٌم وحقائق، أو جهٌل وأوهاٌم، أو أّن بعضها حقٌّ
وبعضها اآلخر باطٌل؟ ذهب فريٌق من الفالســفة إىل أّن لّك صورٍة ترتسم يف 
 إذا أتت عن طريق احلواّس 

ّ
ذهنك ال تكــون علًما صحيًحا ومعرفًة حّقًة إال

اخلمس: ابلرص والسمع والشّم واللمس والوق، فما تذوقه أو تلمسه أو تشّمه 
أو تســمعه أو تراه حتكم بأنّه موجوٌد وحقيقــٌة واقعٌة، وما عدا ٰذلك جيب أن 
تقف منه موقًفا سلبيًّا... ولٰكّن احلواّس كثرًيا ما ختدعنا، وإّن املعاين واحلقائق 
أكرث مّما يرى ويســمع ومّما يؤلك ويُشــّم وُيلمس، فكمــا نعرف كثرًيا من 
األمور بواسطة احلواّس معرفًة مبارشًة، كٰذلك نتوّصل إىل معرفة أموٍر أخرى 
بصورٍة غري مبارشٍة عن طريق االستنتاج، قال أفالطون: »إذا اكنت احلقيقة 
 باحلواّس الظاهرة فيجب أن يكون القرد والفيلســوف احلكيم 

ّ
ال تثبت إال

سواًء بسواٍء؛ ألنّهما يشرتكن يف ٰهذه اإلحساسات«. وقال آخرون: إّن أسباب 
املعرفة والكشــف عن احلقيقة ال تنحرص بٰهذه احلواّس اخلمس، بل تشمل 
املالحظة واتلجربة، واملراد باملالحظة مشــاهدة األشياء ىلع ما يه عليه يف 
الطبيعة، كمالحظة انلجوم وغريها من األجرام السماوّية دون أن تمّسها يد 
اتلجربة، أّما اتلجربة فيه مشاهدة األشياء يف ظروٍف خاّصٍة يهّيئها العالم، 
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ويترّصف بها حسب إرادته، ويرتّبها بآالته العلمّية ادلقيقة، وما خيرج عن 
ٰهذه ادلائرة فال وجود ل، وٰهذا القول قريٌب من سابقه، غري أنّه أعّم وأوسع؛ 
ألنّه يشــمل األشــياء اليّت ال تُرى وال تُلمس، وانلتيجة احلتمّية لٰهذا القول 
أّن اإللوهّية وما يّتصل بها من إرســال الرسل وإنزال الكتب وابلعث والنرش 
 أســماٌء ال تعّب عن حقيقٍة؛ ألّن لّك ما وراء اتلجربة واملالحظة ال 

ّ
ما يه إال

وجود ل، وأّن األقيسة املنطقّية واالستنتاجات العقلية تركيب ألفاٍظ، وصوٌر 
خيايّلٌة ال يربطهــا بالواقع أّي رابٍط« ]مغنية، اهلل والعقــل، ص15 و16[. ثّم يرشع 
 :

ً
املؤلّف يف الرّد ىلع ٰهذا الرأي ويبنّي فساده فيقول: »يرّد ىلع ٰهذا القول أّوال

أّن اتلجربة ختتّص حبادثٍة جزئّيٍة، وال يمكن أن تثبت بها قاعدٌة لكّّيٌة اعّمٌة، 
ٰهــذا مضافًا إىل أنّها لن تكون حقيقّيًة مئًة باملئة، فقد جيزم العالم حبقيقٍة ما 
عن طريق اتلجربة، ثّم تظهر ل حادثٌة أخرى يستكشــف منها أّن اتلجربة 
األوىل اكنت خاطئًة وغري صاحلٍة تلفســري مــا اكن يفّسه بها من احلوادث... 
وثانيًا: ليس من شــكٍّ أّن للتجربة مزايا ال توجد يف غريها، وأنّه اكن هلا وما 
زال الفضــل األّول يف تقّدم العلوم، ولٰكــن ليس معىن ٰهذا أّن اتلجربة يه 
لّك املعرفة، وأّن غريها ليس بــيشٍء؛ ألّن العالم ال يمكنه إجراء تاربه يف 
مجيع املوضواعت اليّت تعــرض ل، طبيعّيًة اكنت أو غري طبيعّيٍة، فقد يعتمد 
ىلع املالحظة وحدها، كما يه احلــال يف علم الفلك وعلم احلياة، حيث ال 
يستطيع اإلنسان أّن جيري أّي تربٍة ىلع حركت األفالك، كما أنّه ال يستطيع 
أن خيلق احلياة، أو يعيدها بعد املوت؛ لا يقترص يف علم الفلك وعلم احلياة 
ىلع املشــاهدة واملالحظة فقط، كما يه احلال يف األمور العقلّية املجّردة عن 
املاّدة والعالم املحسوس، حيث ال جمال للتجربة وال للمشاهدة وال أّي يشٍء 
سوى العقل ومنطقه السليم واســتنتاجاته الصحيحة، وإنّما تصّح وتصدق 
ٰهذه االســتنتاجات إذا اكنت مقّدماتها صادقًة لم يكّذبها العيان واتلجربة، 
وال تستلزم شيئًا من املحاالت العقلّية، ولو أسقطنا العقل عن االعتبار فهل 
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يبىق اإلنسان ىلع إنسانيّته؟ وبماذا نمزّيه عن احليوانات واحلرشات، ونعرف 
الصحيح من الفاسد، واخلري من الرّش، واجلمال من القبح، بل وكيف نشاهد 
وجنّرب، ثّم ننيف أو نثبت صدق اتلجربة إذا طرحنا العقل جانبًا؟ وإذا تنازل 
غرينا عن عقله فراًرا من اإليمان بما وراء الطبيعة فنحن غري مستعّدين ملثل 
ٰهذا اتلنازل مهما اكنت احلــال، بل نعتمد ىلع خبة العقل تماًما كما نعتمد 
ىلع خبة اتلجريب واملشــاهدة... ومّرًة ثانيًة نكّرر القول ونؤّكده بأنّه ال مفّر 
 

ً
من تفسريات العقل والزتاماته بصدق ٰهذه الفكرة أو كذبها، وال نعرف قوال
بلغ من العبث واللغو ما بلغه القول بطرح العقل وعدم اثلقة به، وما أبعد ما 
بني ٰهذا الرأي، وبني رأي من قال: إّن املوجود هو املدرك بالعقل فقط، ولّك 

ما ال يدركه العقل ال وجود ل« ]مغنية، اهلل والعقل، ص 17 و18[.

2 ـ  أسالوا أهل العلم
هنا يتناول املؤلّف مســألًة مهّمًة ويه الرجوع إىل أصحاب اتلخّصص يف 
لّك علٍم مــن العلوم، ويوّضح أنّه من املحــال ىلع أّي عبقريٍّ أن جيمع بني 
لّك علــوم ٰهذا العرص؛ لا فمن الواجــب الرجوع إىل املتخّصص يف لّك علٍم 
ىلع حدٍة، يقول الشــيخ مغنية بٰهذا اخلصوص: »إّن للكون مظاهر شــّت ال 
جيمعها علٌم واحــٌد؛ ألنّها تفوق احلرص... لا اضطــّر العلماء إىل االقتصار 
ي 

ّ
واالختصاص... فإذا سألت أحد العلماء عن مسألٍة ال تدخل يف الفرع ال

ختّصص به جييبك بأّن ٰهــذا خارج عن دائرة اختصاصه... إذن ما بال بعض 
ين درسوا احلقوق أو الطّب أو اآلداب، ولم يدرسوا فلسفة ما 

ّ
الشباب من ال

وراء الطبيعة، ما بال ٰهؤالء يقفون موقف املنكر املعاند، ويصدرون أحاكًما 
يف أشياء ال يعرفون منها كثرًيا وال قلياًل؟!« ]مغنية، اهلل والعقل، ص 21[.

ثّم يوّضح ٰهذه املســألة بالقول: »إّن املتخّصص يف أمور ما وراء الطبيعة 
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ين يبحثون عن علّة العلل، والسبب الغامض ابلعيد عن 
ّ

هم الفالســفة ال
املاّدة واملحّرك األّول هلا، فإىل ٰهؤالء وحدهم جيب أن نرجع يف معرفة الفكرة 
عن اهلل، وأّما أن جنحد ونعاند دون أن نســتمع إىل أرباب العقول من ذوي 

االختصاص، فقد جادنلا بغري علٍم وال هًدى« ]مغنية، اهلل والعقل، ص 22[.

3 ـ  تساؤالت الملحدين وأوهامهم
يف ٰهذا الفصل تناول املؤلّف بعض التساؤالت انلاشئة عن حالٍة موجودٍة 
دلى اإلنســان حتّثه ىلع اجلدل وانلقاش والسؤال، ويستشهد ىلع ٰذلك بقول 
﴾ ]سورة الكهف: 45[، فيرشع يف 

ً
ٍء َجَدال رَثَ يَشْ

ْ
ك

َ
نَســاُن أ ِ

ْ
اهلل تعاىل: ﴿َوَكَن اإل

ذكر ملحاٍت من جدل امللحدين وأوهامهم. 

أ ـ  من خلق الله؟ 

القضّية األخرى اليّت يثريها املؤلّف يف كتابه ٰهذا يه مسألة من خلق اهلل؟ 
ويرى أن ٰهذا السؤال إنّما يطرحه الســّذج من انلاس وهو قوهلم: إذا اكن اهلل 
قد خلق العالم فمن خلق اهلل؟ وقبل اإلجابة عن ٰهذا الســؤال ينّبه إىل أّن ٰهذا 
التســاؤل هو من خملّفات عهد الطفولة، وىلع حّد تعبريه: »السّن السؤول«، 
ثّم يقول يف معرض اإلجابة عن ٰهذا التســاؤل: »لو قلنا: إّن لّك اكئٍن ال بّد أن 
يســتمّد وجوده من غريه، للزم أن ال يوجد يشٌء أبًدا؛ ألّن معىن قونلا ال يوجد 
 بعد أن يأخذ، معناه أنّه ال أحد يعطي أبًدا، ومثاًل آخر: تعلمَت 

ّ
من يعطي إال

نظرّية النسبية من أستاذك، وتعلّمها هو من أستاذه، وٰهكذا إىل أن يصل ادلور 
ي اكتشفها بنفســه، ولو افرتضنا أّن أحًدا لم يكتشفها من 

ّ
إىل أينشــتاين ال

تلقائه لاكنت ٰهذه انلظرية جمهولًة حّت ايلوم، وٰهكذا علم انلحو وسائر العلوم 
 لم يكن هلا عنٌي وال أثٌر.

ّ
، وإال ال بّد أن تنتيه إىل شخٍص معنّيٍ
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وبتقريٍب ثاٍن، ليس من شــكٍّ أنّه قد وجد يشٌء اكألرض وانلجوم، وإذا 
وجد يشٌء وجب أن يكون قد وجد يشٌء ما بالرضورة حيمل يف ذاته علًّة اكفيًة 
لوجــوده منذ األزل؛ ألّن لّك ما يوجد إّما أنّه وجد بذاته دون أن يتلىّق وجوده 
من غريه، وإّما أن يكون قد تلّقاه من موجوٍد آخر، فإذا اكن وجوده من ذاته ال 
من غريه فهو موجوٌد بالرضورة، وهو اهلل، وأّما إذا اكن تلّقاه من غريه، فال بّد 

أن يكون ٰهذا الغري قد وجد بالرضورة ولم يستمّد وجوده من أحٍد.

وبتعبــرٍي ثالٍث: أّن ابلاحث العليّم إذا لم يدرك ســبب احلوادث مبارشًة 
جلأ إىل االفرتاض، فيفرتض وجود يشٍء يفّس احلادث ىلع أساســه، ثّم خيتب 
ٰهذا اتلفســري، وهنا افرتاضان ال ثالث هلما، األّول أن نفرتض أّن لّك موجوٍد 
يتلىّق وجوده من غريه حبيث ال يوجد يشٌء بدون ســبٍب، واثلاين وجود يشٍء 
بذاته ولم يتلّق وجوده من غريه، والفرض األّول باطٌل، حيث يلزم منه عدم 
وجــود يشٍء، فيتعنّي اثلاين وهو وجود علّــٍة أوىل تعطي وال تأخذ، ومن هنا 
قــال فوتلري: »إّن الرأي القائل بأّن اهلل غــري موجوٍد ينطوي ىلع أموٍر حمالٍة«. 
أي يلزم منه أن ال يوجد يشٌء أبًدا، وهو خالف املشاهد بابلديهة، وباتلايل 
فــإّن األدلّة العقلّية حتملنا ىلع االعتقاد بوجود اكئٍن بالرضورة وهو اهلل تبارك 
وتعــاىل، وتوّهم امللحدون أّن الكون ال حيتــاج إىل ُموجٍد؛ ألنّهم لم يدركوه 
باحلّس، ولم يســتعملوا يف معرفته العقل، ونذكر طرفًا من أقواهلم للتديلل 

ىلع أنّها أوهاٌم وتضليٌل« ]مغنية، اهلل والعقل، ص 25[.

ب ـ الطبيعة هي الله 

ومن تســاؤالتهم وأوهامهم كٰذلك اليّت أشــار إيلها املؤلّف يه قوهلم إّن 
الطبيعة قد وجــدت دون موجٍد؛ ألنّها حتمل علّــة وجودها بذاتها، ال أنّها 
خملوقٌة من قبل اكئٍن يتمزّيٍ عنها باالستقالل والقدم والكمال، أي أّن الطبيعة 

يه اهلل، واهلل هو الطبيعة، وال يشء غريها. 
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جييب املؤلّف عن ٰذلك بقول: 

: أّن الزم ٰهذا القول إّن ما يف الكون من نظاٍم وانسجاٍم، وفنٍّ ومجاٍل، 
ً

»أّوال
وروعٍة وجالٍل قد صدر عن قّوٍة عمياء صّماء ال علم هلا وال مشــيئة، تفعل 
عبثًا، وترتك ال لسبٍب موجٍب، وال حلكمٍة واغيٍة، ويه مع ٰذلك ختلق إنسانًا 
مستوي اخللقة تهبه العقل والعلم والشعور، وتضع لّك يشٍء يف مقّره وماكنه 
ال ختطــئ وال تنحرف، مهما طال الزمن، وبديهــٌة أن البودة ال تلتمس يف 

اللهب، واحلرارة يف اثللوج؛ ولا قيل: إّن فاقد اليشء ال يعطيه.

ثانيًا: قال علماء الطبيعة إّن املادة تتالىش وتتبّخر إىل شحناٍت كهربائّيٍة، 
وإنّها تفقد بٰذلك وزنها وطوهلا وعرضها وعمقها، وسائر اخلصائص اليّت تمتاز 
ي 

ّ
بها، ولو اكن وجودها ذاتيًّا ورضوريًّا الســتحال أن تتغرّي وتتبّدل؛ ألّن ال

 بزوال علّته، وزواهلا يعي أنّها غري ذاتّيٍة، ولا 
ّ

حيمل علّته بنفسه ال يزول إال
قيل: إّن ما بالات ال يتغرّي، ثّم إنّنا نرجع بعض احلوادث إىل حوادث أخرى، 
ونعتبها السبب الفاعل، وأّن بينهما ارتباًطا وثيًقا، ولو اكن لّك يشٍء حيمل 
علّة وجوده بالات ملا اكن هناك علٌل ومعلوالٌت، وأسباٌب ومسبّباٌت« ]مغنية، 

اهلل والعقل، ص 26[.

 جـ - األلوهّية فكرٌة

وهنا يتناول املؤلّف وهًما آخر من أوهام امللحدين، وهو قوهلم إّن األلوهّية 
فكرٌة ابتدعها اإلنسان؛ يلفّس بها املجهول، وقد تطّورت من عبادة الشمس 
وانلار وابلقر إىل عبادة احلياة والشجر، إىل املالئكة واألرواح، إىل إٰلٍ حكيٍم 
يكمن وراء الطبيعة، وأخرًيا أدرك اإلنسان احلقيقة، وعلل احلوادث حبوادث 
ي يهدف إىل معرفة األشــياء 

ّ
طبيعّيٍة مثلها، وٰهذه يه اغية العلم احلديث ال

كما يه. ثّم جييب عن ٰهذه الشبهة بقول:
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»إنّنا نعلّــل بعض احلوادث بما نراه من األســباب القريبة، ولٰكن هناك 
وراء ٰهذه أســباٌب أخرى بعيدٌة فبماذا نفّسها؟ مثاًل نرجع وجود الشجرة إىل 
األرض، واألرض إىل الشــمس، ولٰكن بماذا نفّس وجود الشمس، وإىل أّي 
يشٍء نرجعهــا؟ أنرجعها إىل املاّدة األوىل، وما يه ٰهذه املاّدة؟ هل يه األثري - 
مثاًل - وحنن ىلع الرغم من أنّنا جنهل ما هو األثري، وهل هو نوٌع من املاّدة أو 
؟ وهل هو حقيقٌة حتّل املشكالت أو خرافٌة ابتدعت إلخفاء اجلهل؟  ال ماّديٌّ
نتســاءل: من أين جاء ٰهذا األثري؟ وكيف وجــد؟ ومن أوجده؟ وهل هو من 
الاكئنات احلّية أو اجلوامد؟ وكيف تّمع وتكّتل؟ وهل يســري إىل هدٍف معنّيٍ 

أو ىلع غري هًدى؟

أّما اجلواب عن ٰهذه األســئلة فال جنده يف علــم الطبيعة ىلع الرغم من 
تقّدمه يوًما بعد يوٍم؛ ألنّه اعجٌز عن الوصول إىل معرفة احلقيقة املطلقة. إنّه 
 عن طريق املشاهدة واتلجربة، ويه أبعد ما تكون عنهما، 

ّ
ال يعرف شيئًا إال

كما أنّنا ال جند اجلواب عند علماء انلفس واالجتماع؛ ألنّهم يرفضون ايلوم 
ين يبحثون عن 

ّ
 عند الفالســفة ال

ّ
ما آمنوا به يف األمس. ال جند اجلواب إال

رّس الكون وأصله، والسبب األّول ل وهو اإلٰل القدير احلكيم، قال فرنسيس 
بيكون: »إّن عقل اإلنسان قد يقف عندما يصادفه من أسباٍب ثانوّيٍة مبعرثٍة، 
فال يتابع السري وراءها، ولٰكّنه إذا أمعن انلظر فشهد سلسلة األسباب كيف 

ا من التسليم باهلل«« ]مغنية، اهلل والعقل، ص 28[. تّتصل حلقاتها ال جيد بدًّ

د - أين يوجد الله؟

وٰهذا التساؤل الساذج كٰذلك يطرحه بعض املشّككني بوجود اهلل تعاىل، 
وهنا جييب الشيخ بقول: »السؤال حيتوي ىلع مغالطٍة منطقّيٍة يف الواقع؛ ألّن 
ي وجد بعد أن اكن معدوًما، أي لم يكن، 

ّ
ي يسأل عن ماكن وجوده هو ال

ّ
ال
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ي وجد - إن صّح اتلعبري - حيث ال زمان وال 
ّ

ثــّم اكن، أّما األزيّل القديم ال
ي ال 

ّ
ماكن، أّما األّول بال أّوٍل اكن قبله، واآلخر بال آخٍر يكون بعده، أّما ال

حيتاج وجوده إىل علٍّة فال يقال أين اكن؟ واملفروض أّن علّة وجود اخلالق ذاتّيٌة 
ال تنفّك عنه حباٍل، وما هو من لوازم الات ال يســأل عنه بزماٍن أو ماكٍن، 
فال يقال مت اكنت انلار حاّرٌة؟ وأين توجد احلرارة فيها؟ فكٰذلك سؤال )أين 
يوجد اهلل؟ ومت وجــد؟( إذ مت لم يوجد حّت يقال مت وجد؟ وأّي ماكٍن ال 
يوجد فيه أثره حّت يقال أين يوجــد؟ إنّه دائٌم ال بزمٍن، وكئٌن ال حبلوٍل، إّن 
وجود اهلل - سبحانه وتعاىل - مبايٌن لوجود الاكئنات اليّت توجد يف ماكٍن دون 
ا خللت منه بقّية األمكنة، ولاكن جسًما مفتقًرا  ماكٍن، ولو شغل ماكنًا خاصًّ

إىل حزّي مع أنّه غيٌّ عن لّك يشٍء.

ون من قوهلم: 
ّ
ثم يعّقب ىلع قول ٰهذا: »بيق أن نتســاءل: ماذا أراد املؤهل

»إّن اهلل ال ماكن ل، وهو موجوٌد يف لّك ماكٍن«، أال يدّل ٰهذا القول ىلع أّن اهلل 
موجوٌد وغري موجوٍد؟ أليس ٰهذا مجًعا بــني اليشء ونقيضه، مع أّن اجتماع 
انلقيضــني حماٌل اكرتفاعهما؟ ومن تدبّر مــا قّدمناه من األدلّة ىلع أّن اهلل ال 
يمكن أن يوجد يف ماكٍن، أدرك أّن املراد من وجوده يف لّك ماكٍن وجود قدرته 
وعظمته، وأّن األشــياء لكّها تشهد بوجود خالق الكون ومدبّره، وباتلايل فإّن 
ادليلل ىلع عدم حلول اهلل وحتزّيه يف ماكٍن خاصٍّ يدّل بنفسه أيًضا ىلع عدم 
حتزّيه يف لّك ماكٍن، إذن معىن ال ماكن ل أنّه غري حالٍّ يف ماكن، ومعىن وجوده 
يف لّك ماكٍن أّن آثــار عظمته وجالل تمأل لّك مــاكٍن، ومع اختالف اجلهة 

بالسلب واإلجياب يرتفع اتلناقض« ]املصدر السابق، ص 29[.

وغريها من األســئلة واألوهام اليّت طرحها امللحدون مثل أين يوجد اهلل؟ 
مــن رأى اهلل؟ كيف خيىف اهلل وهو أوضح من الشــمس؟ وقد أجاب عليها 

املؤلّف بما ال مزيد عليه؛ فراجع.



368

مجلة الدليل / 

العدد الثالث   السنة ااألولى   ربيع 2018

أبواٌب

4 ـ اإلٰلـه اّلذي نعبد
ي 

ّ
بعد أن دحض أوهام امللحديــن رشع املؤلّف يف بيان حقيقة اإلٰل ال

نعبده، ويدعو دين اإلســالم إىل عبادته، وينيف اتلصّور اخلاطئ عن اإلٰل يف 
أذهان بعض املشــّككني، ويستشهد ىلع ٰذلك بقول مصطىف حممود يف كتابه 
)اهلل واإلنسان( حيث يقول ما نّصه: »اهلل عند جّدي يتمّثل یف شخٍص طّيٍب 
رحيٍم غفوٍر تّواٍب يــداوي الروماتزيم ويقّوي املفاصل، وهو عند أيّم مأذوٌن 
جيمع رؤوس بناتها ىلع رؤوس عرســاٍن أغنياء يف احلالل، وهو عند األطفال 
يشبه عروسة املودل، وهو عند أينشــتاين معادلٌة رياضّيٌة، وقانوٌن ختضع ل 
، وهو عند مشايخ الصوفّية  األشــياء بالرضورة، وهو عند اعشــٍق مثيل حبٌّ
وزير أوقاٍف يوزع الكســاوي واإلاعنات واملعاشــات، وهــو عند امللحد 
ي 

ّ
موضوع دراسٍة، وعند املؤمن موضوع عبادٍة، وهو دائًما يشٌء حّت عند ال

ينكره« ]مصطىف حممود، اهلل واإلنســان، ص 100[. ثّم يعلّق املؤلّف ىلع ٰهذه املقولة: 
ي تصّوره األطفال 

ّ
»حنن رجــال ادلين نلتيق مع الاكتب يف أّن ٰهذا الــرّب ال

وٰهــؤالء املتصّوفون ال وجود ل، وأظّن أّن الاكتب أيًضا يلتيق مع الراشــدين 
من أهل اإليمــان لو عرف كما عرفوه بأوصافه وأفعــال ىلع حقيقتها... وال 
أدري كيــف اعتمد مصطىف حممود وأمثال نليف اخلالق ىلع ختّيالت العجائز 
ين يعبــدون إلًٰها لم تبتدعه 

ّ
واألطفــال، وتاهلوا أفاكر األقطاب الكبار ال

اخلواطر والظنون، بل تّل للعقول انلرّية« ]مغنية، اهلل والعقل، ص 34[.

5 ـ العقل وعالم ما بعد الموت
هنا يف ٰهذا الفصل يتناول املؤلّف مسألة العقل واملوت بشٍل إمجايلٍّ دون 
اخلوض يف تفاصيلها، ويعطي مســاحًة من ابلحث حول حّرّية الفكر، وأنّه 
من حّق اإلنسان التساؤل وانلقاش حّت يف األديان واملعتقدات، ولٰكّن ٰهذا 
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احلّق ال يعطى ألّي إنســاٍن يف لّك اتلخّصصات، بل أحيانًا يكون اإلنســان 
ي يسأل عن أموٍر بســبب جهله وقلّة بضاعته، فيقول: 

ّ
اكلطفل اجلاهل ال

ح معرفتــه بالزراعة تماًما، كما ال 
ّ

»ال حيّق للفيلســوف أن ينكر ىلع الفال
ح أن يناقش الفيلسوف يف منطقه واستنتاجه، فلٌّ منهما اعلٌم 

ّ
يسوغ للفال

ين يمتازون 
ّ

بما جيهل اآلخر... إذن حّرّية الفكــر تعطى ألصحاب الفكر ال
ي ال 

ّ
بالقــدرة ىلع املالحظة ومعرفة املقاييس، أّمــا اجلاهل فهو اكلطفل ال

يتّسع فكره إلدراك احلقيقة«. ]مغنية، اهلل والعقل، ص 36[.

ثّم يرشع يف ذكر بعض آراء مصطىف حممود يف مســألة املوت حيث يقول 
عن مســألة خلود انلفس: »انلفس ظاهرٌة من ظواهر اجلســم، إنّها احلرارة 
املنبعثة من الفــرن. وإذا انطفأ الفرن وحتّول إىل رماٍد انطفأت وضاعت، إّن 
دعوى اخللود الشخيّص ال يسندها العلم« ]مصطىف حممود، اهلل واإلنسان، ص 118[.

ين 
ّ

 آخر للنافني لعالم اآلخرة فيقول: »إّن فريًقا من ال
ً

ثّم يضيف املؤلّف قوال
أنكــروا ايلوم اآلخر قد اعتمدوا إلنكارهم ىلع أّن العقل نوٌع من املاّدة، وأنّه يف 
مجيع وظائفه جزٌء من اجلسم ينمو بنموّه، ويفىن بفنائه« ]مغنية، اهلل والعقل، ص 39[.

وهنا جييب املؤلّف عن ٰهذا التساؤل بالقول: 

: إذا نظرنا إىل أدلّة القائلني بأّن العقل نوٌع من املاّدة جندها مصادرًة 
ً

»أّوال
هم من ادلعوى نفســها، ومع املوافقة 

ّ
ىلع املطلــوب، حيث يّتخــذون أدتل

والتســليم بأّن العقل جســٌم، فإن كثرًيا من العلماء ذهبوا إىل أّن اجلسم ال 
 انتقاٌل وحتّوٌل من صورٍة إىل 

ّ
يفىن، وأّن اتلغرّيات اليّت حتدث فيــه إن يه إال

أخرى بطريقٍة مّطردٍة.

ثانيًا: من املعلوم دلى اجلميع أّن عمل العقل هو مالحظة احلوادث، وتميزي 
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بعضها عن بعٍض، وابلحث عن عللها وأسبابها، ثّم استنتاج احلقائق، وكثرًيا 
ما تنتقل من حقيقــٍة عقلّيٍة إىل أخرى مثلها، فتكون العملّية ذهنّيًة تأّملّيًة 
رصفًة، حبيث ال يمكن حباٍل أن ترجعها - من غري جدٍل ونقاٍش - إىل املادة؛ 

ألّن املاّدة ال تدرك نفسها بنفسها. 

ثاثلًــا: أّن العلماء قارنــوا مقارنًة دقيقًة بني قــوى اإلدراك ووزن املّخ، 
ومقدار سطحه، وعدد تالفيفه فلم جيدوا فرقًا بني رأس أينشتاين ورأس أّي 
، ولو اكن العقل هو املّخ تلنوّعت الرؤوس بتنّوع العقول، ولوجب أن  همــيجٍّ
جند فجواٍت وآفاقًا يف املّخ إذا نيس بعد احلفظ، وأن حيصل االتلئام إذا تذكر 
بعد النسيان. أّما القول بأّن العقل ال يوجد من غري مخٍّ فأمر ال أستطيع اجلزم 
به، ولّك ما أعلمه أّن اجلســم ال يدرك من غري عقٍل، وأّن العقل اســٌم جمّرٌد 

نطلقه ىلع عملّية اتلفكري وانلظر، وأنّه يغاير املاّدة، واملاّدة تغايره. 

وباتلايل، فإّن مصطىف حممود أنكر العالم اآلخر؛ ألنّه عجز عن رســم 
خريطٍة أو صورٍة هندسّيٍة ل، أّما سقراط وأمثال من أرباب الاكء والفكر 
ين جحدوا يوم احلســاب واجلزاء بما يعملون من خرٍي 

ّ
فقد حكموا ىلع ال

، حكمــوا عليهم بأنّهم أمواٌت يف صــوٍر متحّركٍة كصور األفالم«  أو رشٍّ
]املصدر السابق، ص 40 و41[.

6 ـ األديان وتطور الوعي
هنا يف ٰهذا الفصل يشــري املؤلّف إىل مقولٍة أخرى من تساؤالت مصطىف 
حممــود حول اإلٰل وادلين، فهو يقول: »إّن األديان تمّر بمرحلة انهياٍر تشــبه 
املرحلة اليّت مــّرت بها ديانة اإلغريق. وهناك صفحــٌة ثانيٌة يف طريقها ألن 
تطوى. والســبب هو نفس السبب يف احلالني. هو العلم وتطّور الويع وظهور 

املعارف اجلديدة« ]مصطىف حممود، اهلل واإلنسان، ص 118[.
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 وكأنّه يشــري إىل إشــاكيّلة إٰل الفجوات اليّت تطرح حديثًا، واليّت تؤّكد 
أنّه لكّما اســتطاع اإلنسان من خالل تطّور وعيه اكتشاف غوامض الطبيعة 
وظواهرها، قلّـت احلاجة إىل االعتقاد بوجود إٰلٍ خالٍق للكون والعالم، وأنّه 

لكّما تقّدمت العلوم تأّخرت األديان. 

هنا يتوّقف املؤلّف عند ٰهذه املغالطة، ويه تشبيه اإلسالم بدين اإلغريق 
فيقول: »ذّكرن ٰهذا القول بمنطق السفســطائينّي وأقيســتهم املاجنة! رأى 
سفســطايئٌّ شــابًّا، فقال ل: هل حتّب أن أبرهن لك بالعقل ىلع أنّك حاٌر؟ 
قال الشاّب: تفّضل واحتف السمع. قال السفسطايّئ للشاّب: أنا لسُت أنت، 
أليس كٰذلك؟ الشــاّب: أجل، أنت غريي، وأنا غريك. السفســطايئ: وأنا 
لســت حاًرا. الشــاّب: بكّل تأكيٍد أّن احلمار يميش ىلع أربٍع، وأنت تميش 

ىلع رجلني. السفسطايّئ، وقد امتأل رسوًرا بٰهذا االنتصار: إذن أنت حاٌر.

وال فرق بني ٰهذا القياس، وبني تشبيه اإلسالم - مثاًل - بديانة اإلغريق. 
لقد قىض العلم ىلع عقيدة اإلغريقّيني؛ ألنّهم عبدوا أعضاء اتلناسل وانلبات 
واحليوان واإلنســان، وارتكب بعض آهلتهم - وهو زيوس - أســوأ العيوب 
وأقبح اجلرائم، أّما اإلســالم فقد حارب الوثنّية بشّت ألوانها، وبكّل وسيلٍة، 
وداع إىل الفضيلة وماكرم األخالق، وحّث ىلع العلم، وأثىن ىلع الراســخني 
فيه، وذّم اتلقليد وشّبه اجلهل بظلماٍت بعضها فوق بعٍض، واجلاهل باملّيت... 
ولو صــح قول ٰهذا الاكتب بأّن العلم إذا تقــّدم تأّخر ادلين لاكن العلم عدّو 
ي يتلكّم عن ادلين والعلم بال 

ّ
نفســه. واحلقيقة أّن العدّو األّول للعلم هو ال

 أّن 
ّ

ديــٍن وال علٍم، فلقد حتّدث الاكتب عن األديــان، وهو ال يعلم عنها إال
ديانــة اإلغريق قد زالت من الوجود، وإذا زالــت ٰهذه من الوجود فال بّد أن 
تزول مجيع األديان، ومنها اإلســالم... لقد أكرث القرآن من احلّث ىلع طلب 
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ًما{ ]ســورة ٰطٰه: 114[ وأوجبه الرسول األعظم  ىلع 
ْ
العلم: }َوقُْل رَبِّ زِْديِن ِعل

الكور واإلناث وأمر بإرســال ابلعثات العلمّية “اطلبوا العلم ولو بالصني”، 
وقــال اإلمام عيّل بن أيب طالٍب: “العلم ديٌن يدان به .. وأعلُم انلاس َمن مجع 

علوم انلاس إىل علمه” ]الريّض، نهج ابلالغة، احلكمة 144[. 

أمر اإلســالم أتباعه أن جيمعوا علوم انلاس إىل علومهم؛ ليســريوا يف 
طليعة األمم، ولزيدادوا يقينًا بعقيدتهم« ]مغنية، اهلل والعقل، ص 54[.

7 ـ إٰله أيزنهاور

ٰهذا العنــوان منقوٌل عن الفصل اخلاّص يف آخــر كتاب مصطىف حممود 
)اهلل واإلنســان(، فيقول فيه: »لم يزنل القرآن يف نيويورك، وال اإلجنيل يف 
هويلوود، وال اتلوراة يف اكبري، فلَم ٰهذا القول من جون بول والعّم سام ىلع 
ي يدافع عنــه أيزنهاور ليس هو إٰل 

ّ
ا! إّن ال تراثنا ادليــّي؟ إّن يف األمر رسًّ

اإلســالم، وال إٰل املســيحّية، وإنّما هو عضٌو يف جملس إدارة رشكة الزيوت 
ي يدعــو ل أيزنهاور«. ]مصطىف 

ّ
العراقّية، إنّنا نعلن ســقوط الرّب الوثّي ال

حممود، اهلل واإلنسان، ص 129[.

يعلّق املؤلّف ىلع ٰهذا الكالم بقول: »لقد أصاب كبد احلقيقة... أجل يا أستاذ، 
ا عمق ينابيع ابلرتول، وخطرٌي كرشكت شل وفالكوم،  ؟! إنّه عميٌق جدًّ وأّي رسٍّ
 إذا خافوا ىلع 

ّ
حنن نعلم جّيًدا أّن املســتعمرين وأعوانهم ال يهتّمــون بادلين إال

مصاحلهم، فعندها يرصخون حبرارة: ادلين يف خطر...« ]مغنية، اهلل والعقل، ص 57[.

ثّم يعّرج املؤلّف ىلع بيان خدع االستعمار يف استحمار الشعوب، وكٰذلك 
يرضب بشّدٍة لّك الشعارات الزائفة بالقومّية واالشرتاكّية.
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8 ـ عقائد المفكرين

 أّن فكرة وجود خالٍق للكون قديمٌة ومتأّصلٌة يقرتن 
ً

هنا يذكر املؤلّف أّوال
تارخيها بتاريخ اإلنسان، ولو أراد اإلنسان دراسة تاريخ األديان لظهرت أمامه 
صوٌر شــّت ختتلف يف املظهر، وتّتفق ىلع وجود خالٍق قديٍر. وهنا يشــري إىل 
ين يؤمنون بوجود خالٍق للكون، ويرّصح املؤلّف أنّه اقتبس 

ّ
بعض العلماء ال

يــن يعتقدون بدافٍع من تفكريهم وتاربهم اخلاّصة 
ّ

تارب بعض العلماء ال
بوجود قّوٍة وراء الكون تديره حبكمٍة ونظاٍم من كتاب لألســتاذ العّقاد اسمه 

)عقائد املفّكرين يف القرن العرشين(. ]املصدر السابق، ص 63[

 خامًسا: دراسٌة نقدّيٌة للكتاب

باحلقيقة هناك نقاٌط إجيابّيٌة كثريٌة يف الكتاب يمكن تلخيصها بما ييل:

1 ـ من يطالع الكتاب جيده ممتًعا يف املحتوى واألسلوب وغزارة املعلومات 
املطروحة ودّقة املناقشــة والقدرة ىلع اإلقناع بشٍل عليمٍّ رصنٍي بعيٍد عن 

ي ال يسمن وال يغي من جوٍع.
ّ

اجلدل العقيم ال

2ـ  االلــزتام العليّم بمنهج ابلحث ودون احليــاد عنه، كما ذكر املؤلّف يف 
مقّدمة الكتاب، وهو منهج العقل واحلّجة والبهان، وٰهذه مزيةٌ مهّمٌة يف الكتاب.

3 ـ الكتــاب فيه ردٌّ ىلع بعض شــبهات امللحديــن، ويتناول يف الوقت 
نفسه بعض املسائل املّتصلة بالشــبهات اليّت طرحها امللحدون حول تعايلم 
ادلين بشٍل اعمٍّ، وللمؤلّف منهٌج قويٌم وجديٌد يف الوقت نفسه للرّد ىلع تلك 
الشبهات. ومن خصائص منهجه إثارة التساؤالت، وإيقاظ الفطرة السليمة، 
واالســتعانة بالعلــوم احلديثة يف عرصه، باإلضافــة إىل االعتماد ىلع املنهج 



374

مجلة الدليل / 

العدد الثالث   السنة ااألولى   ربيع 2018

أبواٌب

العقيّل وبراعته يف بيان مغالطات امللحدين، وأحيانًا يستخدم - باإلضافة إىل 
الباهني واألدلّة - األســلوب اهلزيّل بليان وهن الشبهة وعدم دّقة املشّكك، 

وغريها من املناهج اليّت أضفت طابًعا علميًّا دقيًقا بأسلوٍب شّيٍق مجيٍل. 

وغريها من االجيابّيات اليّت يكتشفها القارئ بسهولٍة عند قراءة الكتاب، 
والّــيت تعله متمزّيًا عن غريه من الكتب يف ٰهــذا املجال، ولٰكن يف الوقت 
نفسه يمكن ذكر بعض املســائل اليّت إن اكنت يف تضاعيف الكتاب لزادت 

من حسنه ومزّيته، ومنها:

ي جعله حتت عنوان 
ّ

1 ـ عنــد احلديث عن مناهج املعرفة والفصــل ال
)ســبب املعرفة( أرى أنّه حباجٍة إىل توّســٍع أكرث، فقد اكتىف املؤلّف بذكر 
احلواّس اخلمس واتلجربة، وأشــار إىل العقل بشــٍل خمترٍص، وإن اكن قد 
أصــاب كبد احلقيقة، ولٰكــن ألّن ٰهذا الكتاب كما ذكــر املؤلّف هو للرّد 
ىلع بعض شــبهات امللحدين، وهو يناســب فئة الشباب؛ اكن األجدر بيان 
مناهج املعرفة بشــٍل أوسع، وبيان القيمة املعرفّية لّل منهٍج بشٍل خمترٍص، 
واتلأكيد ىلع حاكمّية املنهج العقيّل ىلع بقّية املناهج يف حال حصل اتلعارض 
ي يمكن أن نبي عليه معرفتنا 

ّ
فيما بينها؛ ألّن ٰهذه ابلحوث يه األساس ال

بالشل الصحيح والسليم.

2 ـ جيد القارئ أحيانًا عدم وجود ترابٍط منطيقٍّ بني بعض العناوين اليّت 
ذكرها املؤلّف، فمثاًل ذكر عنوان )العقل واعلم ما بعد املوت( وهو ال يرتبط 
بشٍل مبارٍش ببحثه، وإن اكن قد أشار إىل أنّه سيبحث ٰهذه املسألة يف سلسلة 

)اآلخرة والعقل( ولٰكّنه خارٌج عن عنوان كتابه ٰهذا )اهلل والعقل(. 

اكنت أكرث مناقشــات املؤلّف تّتجه حنو أقــوال مصطىف حممود يف كتابه 
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)اهلل واإلنســان(، وإن اكن ٰهذا األمر من حّق املؤلف يف اختيار اهلدف من 
حبثه، ولٰكن لو توّسع املؤلّف يف رّد بعض الشبهات األخرى املطروحة يف ٰهذا 
املجال من قبل امللحدين الغربينّي لاكن فيه فائدٌة أكرث، خصوًصا وأّن الاكتب 

املرصّي امللحد مصطىف حممود قد تراجع عن إحلاده)*(.

)*( لقد ألّف مصطىف حممود يف اعم 1956 يف مرحلة إحلاده كتابه )اهلل واإلنســان(، وهو الكتاب 
 مقاالٍت تنرش مسلســلًة یف جملّة )روزايلوسف(. ويف اعم 1970 

ً
ي صادره األزهر وكن أّوال

ّ
ال

أصــدر كتابه )رحليت من الشــّك إىل اإليمــان( وهو كتاٌب فكريٌّ يعــرض بعض املواضيع 
والتســاؤالت الفكرّية املتعلّقة خبلق اإلنسان، ويتحّدث بشٍل تفصييلٍّ عن رحلته الطويلة 

 إىل اإليمان.
ً

من الشّك وصوال





تمهيد

تمــزّي املتقّدمون مــن علماء اإلمامّيــة باالهتمام بابلحــوث الكالمّية 
والَعَقديّة ىلع قدر اهتمامهم بابلحوث الفقهّية والرشعّية وغريها، ســّيما يف 
القرنني الرابع واخلامس اهلجرّيــني، إذ تكاملت اهلوّية العلمّية للمذهب، 
وتقّررت أصول وأسسه بشــٍل عليمٍّ ومنهيجٍّ أكرث مّما مىض، وكن للشيخ 
املفيد ومدرســته العمالقة القدح املعّل يف ٰهذا املضمار، وٰهذا ما يلمســه 
ابلاحث بوضوٍح يف الرتاث العليّم للشيخ املفيد، سّيما الرتاث الكاليّم، وقد 

اكنت فرتة حياته فرتة تكوين املذاهب الفكرّية والَعَقديّة وغريها.

ومن املعلوم أّن الشــيخ املفيد يُعّد شــخصّيًة فّذًة قّل نظريها يف مصاّف 

 الشيخ المفيد ودوره في علم الكلم

الشيخ صفاء المشهدي
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العلماء، واعلًما كبرًيا بــرع ففاق أهل زمانه، بل ومن جاء بعدهم، فهو آيٌة 
يف العلم وانلبوغ، وآيٌة يف العمل والعبادة واالجتهاد ىلع حدٍّ ســواٍء. وبٰذلك 
مجعت شــخصّيته الفّذة مجيــع املزايا العلمّية والعملّيــة. لقد صاغت ٰهذه 
اخلصائص من شخصّية الشــيخ املفيد كزًنا ثمينًا وشخصّيًة رائعًة ال تدانيها 
 

ً
وال تضاهيها شــخصّيٌة أخرى، فاجلميع ينحي أمام ٰهذه الشخصّية إجالال
وتعظيًما ملا جيدونه من وقٍع عظيٍم وهيبٍة كبريٍة هلا يف انلفوس، حّت قيل: »إّن 
ل ىلع لّك إماٍم مّنًة« ]ابن حجٍر، لسان املزيان 5: 416[. واملقال احلارض يسلّط الضوء 

ىلع جانٍب من سريته الفرديّة والعلمّية يف حقل العقيدة والكالم.

1 ـ اسمه وكنيته ولقبه

هو الشيخ حمّمد بن حمّمد بن انلعمان بن عبد السالم بن جابر بن انلعمان 
بن ســعيد بن جبري - وهو غري سعيد بن جبرٍي اتلابّي املفّس - بن وهيب بن 
هالل بن أوس بن سعيد بن ســنان بن عبد ادلار بن الرّيان بن َقَطر بن زياد 
بن احلارث بن مالك بن ربيعة بن كعب بن احلارث بن كعب بن ُعلَة بن خل 
َدِد بن زيد بن يشُجب بن عريب بن زيد بن كهالن بن سبإ بن 

ُ
بن مالك بن أ

يشُجب بن يعرب بن قحطان ]انلجايّش، رجال انلجايّش: 399[.

واملعروف أّن كنيته )أبو عبــد اهلل( بل هو املتبادر عند إطالقها من بني 
مجاعة يكّنون بٰذلك وهم: احلسني بن عبيد اهلل الغضائرّي وأحد بن عبدون 

]حبر العلوم، الفوائد الرجايّلة 4: 108[.

لُقِّب بـ)املفيد( لغــزارة علمه وكرثة إفاداته، وعــرف أيًضا بابن املعلِّم 
ملهنة أبيه يف اتلعليم ]ابن حجر، لسان املزيان 5: 368[، كما يلّقب أيًضا بابلغدادّي 
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والُعكبّي نسبًة إىل مسقط رأســه يف )ُعكبا(، وباحلاريّث نسبة إىل احلارث 
بن كعٍب.

ي لّقبه باملفيد هو عيّل بن عيىس الرّمايّن من علماء بغداد 
ّ

واملعروف أّن ال
ومتلكّميها، وٰذلك يف عنفوان شباب الشيخ وأخذه العلم. والسبب يف تسميته 
ـ كما يرويه ابن إدريس ـ هو أّن الشيخ املفيد عندما اكن يقرأ ىلع شيخه أيب 
 ىلع 

ّ
يارٍس أشار عليه بأن يقرأ ىلع عيّل بن عيىس الرّمايّن، وأرسل معه من يدل

ي اكن 
ّ

جملسه، يقول الشيخ: فلّما دخلُت قعدُت حيث انتىه يب املجلس ال
ا بأهله ومليئًا باحلارضين، فلّما خّف انلاس اقرتبت من جملسه، فدخل  اغصًّ
عليه يف ٰهذه األثناء رجٌل من أهل ابلــرصة، فأكرمه الرّمايّن وطال احلديث 
بينهما، فقال الرجل لعيّل بن عيــىس: ما تقول يف يوم الغدير والغار؟ فقال: 
أّمــا خب الغار فدرايٌة، وأّما خب الغدير فروايٌة، والرواية ما توجب ما توجبه 

ادلراية ـ قال: ـ وانرصف ابلرصّي ولم حير خطابًا يورد إيله.

قال املفيد: فقلت: أيّها الشيخ، مسألة! فقال: هات مسأتلك. فقلت: ما 
تقول يف من قاتل اإلمام العادل؟ قال: يكون اكفًرا، ثّم استدرك فقال: فاسًقا. 
فقلت: ما تقول يف أمري املؤمنــني عيّل بن أيب طالٍب A؟ قال: إماٌم ـ قال: 
ـ قلــت: فما تقول يف يوم اجلمل وطلحة والزبري؟ فقال: تابا. فقلت: أّما خب 
اجلمــل فدرايٌة، وأّما خب اتلوبة فروايٌة. فقال يل: كنت حارًضا وقد ســألي 
ابلرصّي؟ فقلت: نعم، روايٌة بروايٍة ودرايٌة بدرايٍة! فقال: بمن تُعرف وىلع من 
عرف بابن املعلم، وأقرأ ىلع الشــيخ أيب عبد اهلل اجلَُعل. فقال: 

ُ
تقرأ؟ قلت: أ

موضعك، ودخل مزنل وخرج ومعه رقعٌة قد كتبها وألصقها، فقال يل: أوصل 
ٰهذه الرقعــة إىل أيب عبد اهلل، فجئت بها إيله، فقرأها ولم يزل يضحك بينه 
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وبني نفســه، ثّم قال: أيش)*( جرى لك يف جملسه؟ فقد وّصاين بك ولّقبك 
املفيد، فذكرت املجلس بقصته فتبّسم ]ابن إدريس، السائر )املستطرفات( 3: 648[.

ي لّقبه باملفيد هو اإلمام احلّجة  ثّم 
ّ

ولٰكن ذكر ابن شهرآشــوب أّن ال
قال: »إنّه قد ذكر سبب ٰذلك يف كتابه )مناقب آل أيب طالٍب(« ]ابن شهر آشوب، 
معالم العلماء: 112[. ومقصوده اتلوقيعان الصادران عن انلاحية املقّدســة الوارد 

فيهما خماطبته باملفيد: »لألخ الســديد، والويّل الرشــيد، الشيخ املفيد، أيب 
عبد اهلل حمّمد بن حمّمد بــن انلعمان، أدام اهلل إعزازه« ]الطبيّس، االحتجاج 2: 
 أنّه لم يعرث ىلع ما ذكره ابن شهرآشــوب يف كتابه )املناقب( ]اخلويّئ، 

ّ
495[. إال

معجم رجال احلديث 17: 209[. 

2 ـ مولده وشمائله 

ودل الشــيخ املفيد يف »عكبا« من نوايح ادلجيل بالعراق يف احلادي عرش 
من ذي القعدة سنة 336  ـهحبسب ما ذكره تلميذه الشيخ انلجايّش ]انلجايّش، 
 بأّن ســنة والدته يه 338 ه، وهو قول 

ً
 أنّه نقل قوال

ّ
رجــال انلجايّش: 402[، إال

الشيخ الطويّس ]الطويّس، الفهرست: 158[ وابن انلديم ]ابن انلديم، الفهرست: 247[، 
وتبعهما عليه ابن شهرآشوب ]ابن شهر آشوب، معالم العلماء: 112[.

وثّمــة قوٌل ثالــٌث لصاحب )الرياض( ذهب فيه إىل أّن ســنة والدته يه 
333 ـه]األصفهايّن، رياض العلماء 5: 177[.

وأّما صفته وشمائله: فقد وصفه املؤرخون بأنّه اكن ربعًة، حنيًفا، أسمر، 
قوّي انلفس، كثري الّب والصدقات، عظيم اخلشوع، كثري الصالة والصوم، 

(*)  يعي أّي يشٍء.
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يلبس اخلشــن من اثلياب، كثري اتلقّشــف واتلخّشع واإلكباب ىلع طلب 
العلم ]الهّب، ِسرَي أعالم انلبالء 17: 344، نقاًل عن ابن أيب يطٍّ يف )تاريخ اإلمامّية([. وذكر 
 هجعًة، ثّم 

ّ
صهــره الرشيف أبو يعل اجلعفرّي: أنّه »ما اكن ينام من الليل إال
يقوم يصيّل أو يطالع أو يتلو القرآن« ]ابن حجٍر، لسان املزيان 5: 416[.

3 ـ مشايخه

ُعرف الشــيخ املفيد حبّبه للعلم منذ صبــاه، فقد نال إجازة احلديث من 
شيخه ابن أيب ايلابس )م 341 ه( وهو يف اخلامسة من عمره، كما روى باإلجازة 
عن ابن السّماك )م 344 ه( ول من العمر حني موته سبع سنني وأربعة أشهٍر 
]املفيد، أمايل املفيد: 340؛ ابلغــدادي، تاريخ بغداد 11: 302[، وحتّمل الرواية أيًضا عن 

مجاعة مــن املحّدثني وهو بعد لم يتجاوز االثي عرش اعًما ]املفيد، أمايل املفيد: 
2، 3، 17؛ ابلغدادّي، تاريخ بغداد 12: 81؛ انلجايّش، رجال انلجايش: الرقم 7[.

 وروى أيًضــا عن أيب عيلٍّ الصــويّل وعيّل بن بالٍل املهلّــّب وابن اجلعايّب 
)م 355 ه( يف ســّن السادسة عرشة، وعن احلسن بن حزة بن عيلٍّ املرعيّش 
يف اثلامنة عــرشة أو العرشين ]املفيد، األمايّل: 101؛ ابلغــدادّي، تاريخ بغداد 3: 26؛ 
انلجايّش، رجال انلجايّش: األرقام 150، 1049، 1055؛ الطويّس، الفهرســت: رقم 184 نقاًل عن 

جمموعة املقاالت والرساالت 9: 8[.

 إىل أهّم من تأثّر بهم، ويأت ىلع رأسهم شيخه ابن 
ً

وســوف نشــري إمجاال
ي أخذ عنه الفقه ]انلجايّش، رجال انلجايّش: 123. الرقم 318[، 

ّ
قولويه )م 368 ه( ال

وكن آيًة يف العلــم والفقاهة، يصفه انلجايّش فيقــول: »ولّك ما يوَصف به 
انلاس من مجيٍل وثقٍة وفقٍه فهو فوقه« ]املصدر السابق[.
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ومن أســاتذته يف احلديث الشيخ الصدوق، لقيه عندما قدم إىل بغداد سنة 
356 ه، ومن عيون أساتذته يف الكالم عيّل بن عيىس الرّمايّن، وأبو يارٍس غالم 

أيب اجليش ابلليّخ، وأبو عبد اهلل املعروف باجلَُعل ]وّرام، اخلواطر ونزهة انلواظر 1: 302[.

مة 
ّ

وقد ذكر املحّدث انلورّي مخسني شيًخا من أساتذته، وزاد عليهم العال
السّيد اخلرسان أحد عرش اسًما فصاروا 61 شخًصا ]الطبيّس، خاتمة املستدرك 3: 
518؛ وانظر: اخلرسان، مقّدمة تهذيب الشيعة[، وزاد عليهم السّيد حمّمدجواد الشبريّي 

عرشة أسماٍء فأضحوا 71 نفًسا ]جمموعة املقاالت والرساالت )سلسلة إصدارات املؤتمر 
العاليّم أللفّية الشيخ املفيد( 9: 10 )إطاللٌة ىلع حياة الشيخ املفيد(. انظر للتفصيل عن أساتذته: 

اخلزريّج، صفاء ادلين، فقهاء اإلمامّية، ج 2، ص 342[.

4 ـ تالمذته

ختّرج من مدرســة الشــيخ املفيد مجلٌة من اجلهابذة والعلماء وانلوابغ 
نشــري إىل بعضهم بنحو االختصار ]انظر للتفصيل عن تالمذتــه: اخلزريّج،  فقهاء 

اإلمامّية، ج 2، ص 350[. 

1 ـ الســّيد املرتىض علَم اهلدى، عيّل بن احلسني بن موس )م 436 ه(. 
اكن أكــرث تالمذته علًما وفضاًل ووجاهًة، يقــول عنه انلجايّش وهو زميله 
يف اتلتلمذ ىلع يد الشــيخ املفيد: »حاز من العلوم ما لــم يدانِه فيه أحٌد يف 
زمانه، وســمع من احلديث فأكرث، وكن متلكًّما شاعًرا أديبًا عظيم املزنلة يف 

العلم وادلين وادلنيا« ]انلجايّش، رجال انلجايّش: 270، الرقم 708[.

وكن الشــيخ املفيد معجبًا بشخصّية الســّيد املرتىض، ويكّن ل احرتاًما 
ا، فقد نقل الشهيد األّول يف ٰذلك أنّه: »حرض املفيد جملس السّيد يوًما،  خاصًّ
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فقام من موضعه وأجلســه فيه وجلس بني يديه، فأشار املفيد بأن يدرّس يف 
حضوره، وكن يعجبه كالمه إذا تكلّم« ]األصفهايّن، رياض العلماء 4: 23[.

2 ـ الرشيــف الريّض حمّمد بن احلســني بن مــوس )م 406 ه(. أخو 
املرتــىض، ونقيب العلوّيني ببغداد، وكن شــاعًرا مــّبًزا. ]انلجايّش، رجال 

انلجايّش: 398، الرقم 1065[

3 ـ الشيخ الطويّس املعروف بشيخ الطائفة، حمّمد بن احلسن )م 460 ه(. 
 

ً
اكن مقّدًما يف العلوم ومؤسًسا فيها، ومصّنًفا بكّل ما يتعلّق باملذهب أصوال

وفرواًع، درس ىلع الشيخ املفيد مخس سنوات. 

 4 ـ الشــيخ أبو الفتــح الكراجيّك حمّمــد بن عيّل بن عثمــان بن عيّل 
)م 449 ه(. اكن متضلًّعا يف الفقه والــكالم واحلكمة والرياضّيات والطّب 
وانلجوم واللغة ]انظر: الصدر، تأســيس الشيعة لعلوم اإلسالم: 386[، قال عنه العماد 
احلنبيّل: »رأس الشــيعة، صاحب اتلصانيف« ]احلنبيّل، شذرات الهب 3: 283، يف 

حوادث سنة 499[. وتبلغ مصّنفاته زهاء التسعني كتابًا.

 5 ـ الرشيف حمّمد بن احلســن بــن حزة، أبو يعل اجلعفــرّي الطالّب 
)م 463 ه(. وهو صهر الشــيخ املفيد واجلالس جملسه عند غيابه، وكن من 

الفقهاء العلماء واملتلكّمني. ]املصدر السابق[

مة: »شيخنا 
ّ

6 ـ ســاالر بن عبد العزيز ادليليّم )م 448 ه(. قال عنه العال
مة احليّلّ، اخلالصة: 86[. 

ّ
املقّدم يف الفقه واألدب وغريهما، اكن ثقًة وجًها« ]العال

ووصفه ابن داوود بالفقاهة واجلاللة والعظمة. ]انظر: ابن داوود، رجال ابن داوود: 104[

وِيُّ )م 443 ه(. قال عنه الشــيخ احلّر:  7 ـ حمّمد بن حمّمد بن أحد ابُلرْصَ
 يف كتب االستدالل« ]العاميّل، تذكرة املتبّحرين: 903[.

ً
»فقيٌه، فاضٌل، نقلوا ل أقواال
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8ـ  أحد بن عيّل بن أحد انلجايّش، املكىّن بأيب العّباس )م 372ـ  450 ه(.

9 ـ أحد بن عيّل بن قدامة القايض، أبو املعايل )م 486 ه(.

10 ـ إسحاق بن احلســن بن حمّمٍد ابلغدادّي. ]ابن حجر، لسان املزيان 1: 36، 
الرقم 106[

11 ـ جعفر بن حمّمٍد ادلوريســيّت، أبو عبــد اهلل )اكن حيًّا اعم 473 ه(. 
]الرازّي، فهرست الشيخ منتجب ادلين: 66[

 12 ـ احلســن بن عيلٍّ الريّقّ، أبو حمّمد. نقل يف الرملة يف شــوال من سنة 
423  ـهقّصة منام الشــيخ املفيــد حول حديث الغار الّــيت وردت يف )كزن 

الفوائد( للكراجيّك. ]الكراجيّك، كزن الفوائد 2: 50؛ الطبيّس، االحتجاج: 499 ـ 502[

13 ـ احلسن بن عنبس بن مسعود بن سالم بن حمّمد رشيك الرافيّق، أبو 
حمّمد. ]ابن حجر، لسان املزيان 2: 242، الرقم 1118[

14 ـ احلسني بن أحد بن حمّمد بن القّطان. ]املصدر السابق: 267، الرقم 1115[

15 ـ احلسني بن عيلٍّ انليشابورّي، من رواة )أمايل املفيد(.

16 ـ ذو الفقار بن معبٍد احلســّي، أبو الصمصام)*(. ]املجليّس، حبار األنوار 
 ]156 :107

17 ـ عبد الرحٰن، أبو حمّمٍد شــقيق راوي )أمايل املفيد(. ]املفيد، األمايل، 
بداية املجلس 17 و 20؛ وكذا يف مستهّل املجلس 18[ 

بواسطة  المفيد  عن  معبٍد  ابن  الصمصام  أبو  يروي  القطيفّي  إبراهيم  الشيخ  إجازة  في  (*)  ٰلكن 
الشيخ الطوسّي. ]المجلسّي، البحار 108 : 109[
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18 ـ عيّل بن حمّمٍد ادلّقاق، أبو احلسن. ]الطهرايّن، الريعة 1: 246[

19 ـ املظّفر بن عيّل بن حسنٍي احلمدايّن، أبو الفرج. ]الرازّي، فهرست الشيخ 
منتجب ادلين: 156[

20 ـ حيیی بن احلســني بن هارون احلســّي، أبو طالب. ]اسفنديار، تاريخ 
طبستان: 101[

21 ـ أبو الفوارس ابن راوي )أمايل املفيد(. ]املفيد، األمايل، مســتهّل املجالس 
4 ـ 7، 17 ـ 21، 26 ـ 31[

22 ـ أبو الوفاء املحّمدّي املوصيّل.

5 ـ لمحٌة عاّمٌة عن الجهود الكالمّية للشيخ المفيد 

شــلّكت الغيبة الكبى منعطًفا كبرًيا يف تاريخ التشــّيع، إذ دّب الشّك 
والتشــّتت إىل حدٍّ ما بني صفوف القواعد الشيعّية، فبني متوّقٍف ىلع إمامة 
اإلمام العسكرّي A، قد أنكر إمامة اإلمام اثلاين عرشـ  ولعّل ٰذلك بسبب 
طمع بعض وكالء اإلمام العســكرّي بأموال ـ وبني مغاٍل مّدٍع للسفارة عن 
اإلمــام احلّجة A كذبًا وزوًرا، ولم يكن ٰذلك لوال الفراغ احلاصلـ  ظاهًرا 
ين 

ّ
ـ يف موقع القيادة واإلمامة، ولم يكن يمأل ٰهذا الفراغ ســوى العلماء ال

انتقلت يف تلك احلقبة مسؤويّلة ادلفاع عن املذهب وادلين إيلهم، وتشلّكت 
احلــوارض العلمّية بقمٍّ والــرّي وبغداد وبرز فيها جهابــذٌة كباٌر اكلقديمني 
والصدوقني والشيخني والســّيدين وانلوخبتينّي وغريهم؛ ولا نالحظ أنّهم 
ا يف الواقع الشيّي، فكتب  رّكزوا كثرًيا ىلع قضّية الغيبة لكونها أمًرا مستجدًّ
انلعمايّن والشــيخ الطويّس فيها، وكن للشــيخ املفيد قصب السبق يف ٰذلك، 
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إذ صّنف عّدة مصّنفاٍت أو رســائل مثل كتب )الغيبة( و)املسائل العرش يف 
الغيبة( و)مسألٌة يف سبب استتار احلّجة( وغريها. ]انلجايّش، رجال انلجايّش، الرقم 

1067؛ الطهرايّن، الريعة، ج 20، ص 361 و388 و355 و395[

ويف القــرن الرابع تمّثلت احلوارض العلمّية للشــيعة بالرّي وقمٍّ وبغداد، 
ولٰكن لّل مدرسٍة منهجها اخلاّص بها، فمدرستا الرّي وقمٍّ مدرستان للحديث 
واألثر، ســواٌء يف األصول أو الفروع، بينما مدرسة بغداد يه مدرسة انلظر 
واملنهــج العقيّل، إضافًة للمنهج انلقيّل بالطبع؛ لا يقول الســّيد املرتىض يف 
ٰهذا املجال: »إّن مجاعًة من معتقدي التشّيع عندي غري اعرفني يف احلقيقة، 
وإنّما يعتقدون ادليانة ىلع ظاهر القول باتلقليد واالسرتســال دون انلظر يف 
األدلّة والعمل ىلع احلاجة، ومن اكن بٰهذه املزنلة لم حيصل ل اثلواب ادلائم« 

]املرتىض، الفصول املختارة، ص 78[.

ولوال جهود الشيخ املفيد ومدرسته لاكنت الصبغة األخبارّية يه احلاكمة 
ىلع العقائد دلى الشــيعة، إذ اكنت مدرسة قمٍّ بزاعمة الشيخ الصدوق تنتهج 
املنهج األثرّي يف اتلعامل مع العقائد، وال تســمح للعقل بانلظر فيها سوى يف 

ا؛ ولا بدأ الشيخ خبطوتني أساسيّتني:  مساحٍة حمدودٍة جدًّ

األوىل: تأصيل املنهج العقيّل يف األصول والفروع مًعا.

 ، اثلانية: تصحيح املنهج واملســار املّتبع يف بعض احلوارض الشيعّية كقمٍّ
حيث رّد ىلع الشــيخ الصــدوق يف )تصحيح االعتقاد( وناقــش اجلاروديّة 
والزيديّة واإلســماعلّية اليّت تعّد فرقًا من الشــيعة هلا حضورها الفكرّي يف 

تلك اآلونة.

ولم ينشغل الشيخ املفيد بالواقع الفكرّي الشيّي، بل اهتّم كثرًيا بالفرق 
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واتلّيارات الَعَقديّة األخرى خارج املذهب، وفيما ييل نشــري إىل بعض تلك 
املدارس واتلّيارات ىلع وجه االختصار: 

أ: المعتزلة

تُعّد املعزتلة مــن أعرف الفرق الّــيت اعتمدت العقل مصدًرا رئيًســا 
لفكرها؛ ولا اهتّم الشــيخ املفيد بها، وأخذت حــزّيًا من كتاباته ونتاجاته 
العلمّية، ســّيما يف املســائل املختلف فيها بيننا وبينهم، كمسألة اإلمامة 
والعصمة، واحتياج العقل إىل انلقل وعدمه، وقد خالفهم الشــيخ املفيد يف 
كتاب )أوائل املقاالت( يف ثمانيٍة وســبعني موضًعا ]املقاالت والرساالت الرقم 18، 
األنصاري الزجنايّن، 39، ص 7[، بل يُفهم من مقّدمة الشيخ املفيد لٰهذا الكتاب أنّه 

صّنفه أساًسا بليان الفرق بني الشيعة واملعزتلة، وإن اشتمل ىلع حبوٍث أخرى.

كمــا أنّه نقض فكرهم من خالل عّدة كتــٍب رّد فيها عليهم، ويه أكرث 
مــن عرشة مصّنفاٍت مثل الرّد ىلع أيب عــيلٍّ اجلّبايّئ، والكالم ىلع اجلّبايّئ يف 
املعدوم، وانلقض ىلع عيّل بن عيىس الرّمايّن، وعمٌد خمترصٌة ىلع املعزتلة يف 

الوعيد، وغريها مّما ورد يف فهرست كتبه. 

ب: المرجئة

ويه مــن أخطر الفرق الكالمّية ىلع اإلســالم، حيث تهدف إىل تفريغ 
العقيدة من حمتواها واحلؤول دون تأثريها. 

حيــث تدعو ٰهذه الفرقــة إىل كفاية اإليمان القلّب مهما اكن الســلوك 
منحرفًا، وقد تصّدى الشيخ املفيد لٰهذه ادلعوة يف كتابه )أوائل املقاالت(.
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6 ـ تراثه الكالمّي والفلسفّي

لقد تّسد العطاء العليّم للشيخ املفيد بثالثة أموٍر رئيسة:

ين خترّجوا من مدرسته.
ّ

األّول: تربية جيٍل من العلماء األفذاذ ال

اثلاين: كتبه ومؤلّفاته املهّمة من انلاحية الكّمّية والكيفّية.

اثلالث: مناظراته وحواراته.

وقد تقّدم الكالم عن األمر األّول، وسوف نتلكّم عن األمر اثلاين واثلالث 
بالرتتيب، فنقول: ]انظر: اخلزريّج، فقهاء اإلمامّية، ج 2، ص 353[ إّن مؤلّفات الشيخ 
املفيد ابلالغة مئيت مؤلٍف تعّد حبقٍّ من مفاخر مدرسته العظيمة، فيه عطاٌء 

عليمٌّ ثرٌّ مجع بني العمق واتلنّوع واملنهجّية واألصالة.

لقد جاءت مؤلّفات الشيخ املفيد تأسيســّيًة من رجٍل مؤّسٍس يف قرٍن ُعّد 
فاصاًل ومؤّسًســا ملا بعده من القرون، وإّن اعتماد املنهج العليّم دلى الشيخ يف 
اهاته مرحلًة حديثًة من 

ّ
مؤلّفاته قد أدخل عملّية اتلصنيف )اإلمايّم( يف لّك ات

اتلأيلف واتلصنيف غري ما عرفته مدرسة احلديث من عملّيات اجلمع واتلبويب 
والعنونة وتريد األسانيد اليّت ال تنفذ إىل عمق املاّدة العلمّية؛ تلحليلها ودراستها 
صول ابلحث العليّم وقواعده، وقد اكن ٰهذا 

ُ
دراسًة علمّيًة موضوعّيًة ختضع أل

املنهج شاماًل ويغّطي مجيع العلوم اليّت تناوهلا وحبثها الشيخ املفيد.

وتتّسم مؤلّفات الشيخ املفيد بالشــمويّلة واالستيعاب لكثرٍي من العلوم 
 أّن الســمة الغابلة فيها الرتكزي ىلع عليم الفقه والكالم 

ّ
الشائعة آنذاك، إال

بوصفهما ركنني مهّمني يف اتلكوين املذهّب ألّي مذهٍب. 

إّن املالِحظ ملصّنفات الشيخ املفيد يلمس بوضوٍح املوسوعّية العلمّية اليّت 
تتمّتع بها ٰهذه الشخصّية الفّذة، فهو املتلكّم والفقيه واملحّدث واألصويّل. 
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يقول الشــيخ عبد اهلل نعمة: »تــرك املفيد مؤلّفاٍت متنوّعًة ويف شــّت 
املواضيع، اكنت طبيعة عرصه حباجٍة ملّحٍة إيلها، وأكرثها يف العقائد والردود 
ي اعشــه، وانعاكًســا واضًحا 

ّ
أو انلقوض اليّت اكنت صًدى لروح العرص ال

لطبيعــة تلك احلقبة الصاخبة باجلدل ادليّي واملناظــرات املذهبّية، ويمّثل 
أبرز ثورٍة عقديٍّة عرفها املسلمون يوم اكنت بغداد مسًحا رحبًا لعقائد وآراٍء 
ونزاعٍت ومذاهب يف خمتلف أشاكهلا وألوانها، ويه يف نقاٍش وجدٍل مستمّرين 

حيتضن لّك ٰذلك حّرّيٌة واسعٌة تتّسع حّت للملحدين والزنادقة«.

ثّم يضيف قائاًل: »وكن ىلع املفيد ـ وهو زعيم الشــيعة اإلمامّية العليّم 
والفكــرّي ـ أن ينبي ملصارعة زعماء تلك املذاهب والزناعت بما وهبه اهلل 
من طاقٍة علمّيٍة حّيٍة، وفكٍر واٍع رحٍب، ومن هنا اكنت مؤلّفاتهـ  ىلع األكرث 
ـ ذات طابٍع متمزّيٍ عن مؤلّفات سواه، يظهر عليها روح اجلدل واملناظرة، أو 

روح ادلفاع الَعَقدّي أو اتلقرير« ]نعمة، فالسفة الشيعة.. حياتهم وآراؤهم: 454[.

وىلع لّك حاٍل فقد اكن الشيخ املفيد معروفًا بتصانيفه الغزيرة اليّت انترشت 
بني انلــاس، وذاعت بينهم، فاكن يُعرف بـ »صاحــب اتلصانيف الكثرية« 
]الهّب، العب 3: 114؛ الهّب، دول اإلســالم 1: 216[. وُينعت بأنّه: »كثري اتلصنيف« 

]ابلغدادّي، تاريخ بغداد 3: 231؛ الهّب، مزيان االعتدال 4: 26[. ويقال إّن »ل أكرث من 

مئيت مصّنٍف« ]الهّب، ِسرَي أعالم انلبالء 17: 345؛ ايلافّي، مرآة اجلنان 3: 28[.

وتنقسم مصّنفات الشيخ املفيد بشٍل اعمٍّ إىل ثالثة أقساٍم رئيسة:

. 1 ـ قسم املؤلّفات اخلاّصة يف موضوٍع خاصٍّ

2 ـ قسم األجوبة عن األسئلة الواردة عليه من أصقاع العالم اإلساليّم.
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أبواٌب

3 ـ قسم الردود وانلقوض ىلع اآلراء ابلاطلة.

ويبلغ جمموع ٰهذه املؤلّفــات حنو مئيت مؤلٍّف كما ذكره مرتمجوه ]الطويّس، 
الفهرست: 157[. 

ي يهّمنا هو اتلعــّرض ملؤلّفاته الَعَقديّــة والكالمّية اليّت قد ناهزت 
ّ

وال
التســعني مؤلًفا، ويه تقرب من نصف جمموع مؤلّفاته، واملتصّفح لعناوين 

كتبه الكالمّية يقف بوضوٍح ىلع سعة األبعاد الكالمّية يف شخصّيته.

7 ـ مؤّلفاته في الكالم: 

1 ـ اإلفصاح يف اإلمامة ]انلجايّش، رجال انلجايّش: 399[.

ينقســم الكتاب إىل قسمني رئيسني: األّول يف إمامة اإلمام أمري املؤمنني 
عيّل بن أيب طالٍب A، واثلــاين يف إمامة غريه. وهو يف حقيقته حبث عليّم 
مقارن بني اإلمامتني استویف فيه ما استدل به ىلع اإلمامة عند الفريقني سّيما 
عند اجلمهور، ووعد بكتابة حبث مستقل وشامل يف إمامة أمري املؤمنني من 
 

ّ
القرآن والســّنة الرشيفة. طبعه املؤتمر اخلاّص به يف ذكراه األلفّية يف املجل

اثلامن من الصفحة 25 إىل 243.

2 ـ أقسام املوىل يف اللسان ]املصدر السابق، 401[.

  وهو دراسٌة لغوّيٌة وافيٌة ألقســام لكمة املوىل الواردة يف حديث انلّب
خرى يف معىن 

ُ
»من كنت مواله فٰهذا عيلٌّ مواله« يف حديث الغدير. ول رسالٌة أ

 
ّ

املوىل سيأت اتلعّرض هلا إن شاء اهلل تعاىل. وقد ُطبعت أقسام املوىل يف املجل
اثلامن من إصدارات املؤتمر يف 16 جمًلا.
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3 ـ أوائل املقاالت يف املذاهب املختارات ]املصدر السابق، 400[.

حبٌث مفّصٌل يف عقائــد املذهب اإلمايّم مع ذكر من يوافقهم من ســائر 
 الرابع من 

ّ
الفرق، وهو كتاٌب كاليمٌّ قّيٌم يف الــكالم املقارن. ُطبع يف املجل

سلسلة مصّنفات الشيخ املفيد.

4 ـ آي القرآن املزنلة يف أمري املؤمنني A ]املصدر السابق[ ـ مفقود.

قال يف أّول: »وأنا بمشــيئة اهلل وعونه أفرد يف ما تعتمده الشيعة يف إمامة 
أمــري املؤمنني من آيات القرآن املحكمات واألخبار الصادقة«. وقد اكن ٰهذا 
الكتاب عند الســّيد ابن طاووٍس يف القرن الســابع، وينقل عنه يف )ســعد 
الســعود( ]ابن طاووٍس، سعد السعود: 11 و 116[ باســم: )كتاب ما نزل من القرآن 
يف أهل ابليــت D(، كما نقل عنه يف ابلحار ]املجليّس، حبــار األنوار 53: 93[ 
ولٰكن أطلق عليه يف )الريعة( اســم )تيســري آي القــرآن املزّنلة يف أمري 

.)A املؤمنني

5 ـ األركن يف داعئم ادلين ]انلجايّش، رجال انلجايّش: 399[ ـ مفقود.

6 ـ أحاكم أهل اجلمل ]الطويّس، الفهرست: 158[ ـ مفقود.

ال يبعد أن يكــون املراد األحاكم، من جهٍة كالمّيــٍة وفقهيٍة، وهو غري 
كتاب )اجلمل(.

7 ـ اإليضاح يف اإلمامة ]انلجايّش، رجال انلجايّش: 401[ ـ مفقود.

8 ـ اإلقناع يف وجوب ادلعوة ]املصدر السابق، 400[ ـ مفقود.

يقرب أن يكون موضوعه يف الكالم.



392

مجلة الدليل / 

العدد الثالث   السنة ااألولى   ربيع 2018

أبواٌب

9 ـ ابلاهر من املعجزات.

ذكره الشــيخ املفيد يف آخر كتاب )الفصول العرشة( أو )املسائل العرش( 
]املرتىض، الفصول العرشة: 124[ وذكر انلجايّش ل: )الزاهر يف املعجزات( ]انلجايّش، 

ادهما.
ّ

رجال انلجايّش: 401[، وحيتمل احت

10 ـ ابليان عن وجوه األحاكم ]املصدر السابق، 400[ ـ مفقود.

يقرب أن يكون موضوعه يف الكالم.

11 ـ تصحيح االعتقاد.

لم يذكره انلجايّش وال الشــيخ يف كتابيهما. ولٰكن ذكر انلجايّش ل: )الرّد 
ادهما. وهو رشٌح لكتاب )االعتقاد( للشيخ 

ّ
ىلع ابن بابويه(، وحيتمل قويًّا احت

الصدوق، وقد ناقشــه يف بعض اآلراء. وقد ترجم إىل اإلجنلزيّية والفارسّية، 
 اخلامس.

ّ
وطبعه املؤتمر يف املجل

12 ـ تفضيــل أمــري املؤمنني A ىلع ســائر الصحابة أو ىلع ســائر 
 اتلاســع من إصدارات 

ّ
أصحابــه F ]املصدر الســابق، 401[. ُطبع يف املجل

املؤتمر العاليّم أللفّية الشيخ املفيد.

13 ـ تفضيل األئّمة D ىلع املالئكة ]املصدر السابق[ ـ مفقود.

14 ـ تقرير األحاكم ]ابن شهر آشوب، معالم العلماء: 114[ ـ مفقود.

تعّرض الشــيخ املفيد لكره يف )العيون واملحاســن(، كما نقل عنه ٰذلك 
الســيد املرتىض يف )الفصول املختارة من العيون واملحاسن( ]املرتىض، الفصول 

املختارة: 159 و 167[ بما يُفهم منه أنّه من الكتب الكالمّية.
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15 ـ جوابات أيب جعفٍر القيّمّ ]انلجايّش، رجال انلجايّش: 400[ ـ مفقود.

ولعلّه نفسه كتاب الرّد ىلع ابن بابويه، ويرتّدد موضوعه بني الكالم والفقه.

16 ـ جواب أيب جعفٍر اخلراسايّن ]ابن شهر آشوب، معالم العلماء: 114[.

ولعّل املراد به الشيخ الطويّس، كما يرتّدد موضوعه بني الكالم والفقه.

17ـ  جوابات أيب احلسن سبط املعایف بن زكرّيا يف إعجاز القرآن ]انلجايّش، 
رجال انلجايّش: 400[ ـ مفقوٌد.

18ـ  جوابات الكرمايّن يف فضل انلّب  ىلع سائر األنبياء ]املصدر السابق، 
402[ ـ مفقود.

19 ـ جوابات الفارقّيني يف الغيبة ]املصدر السابق، 400[ ـ مفقوٌد.

20 ـ جوابات مسائل اللطيف من الكالم ]املصدر السابق[ ـ مفقوٌد.

21 ـ احلاكيات.

مجعها الرشيف املرتىض عن شــيخه املفيد يف الكالم، وجواب الشبهات 
من أمايل املفيد يف جمالســه وحمارضاتــه، ويه ملحقٌة يف بعض املخطوطات 
بأوائــل املقاالت، ويف بعض آخر بالفصول املختارة، واملرّجح أنّها جزٌء متّمم 

. ]انظر: جمموعة املقاالت والرساالت 1: 250[
ًّ

لألخري، وليست كتابًا مستقال

 العارش من إصدارات املؤتمر.
ّ

وقد ُطبعت يف املجل

22 ـ الرّد ىلع ابن األخشــيد يف اإلمامة ]انلجايّش، رجــال انلجايّش: 402[ ـ 
مفقود.
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واملراد به أحد بن عيّل بن بيغجور ابن األخشيد ابلغدادّي املعزتيّل )املتویّف 
326 ه(.

23 ـ الرّد ىلع ابن رشيٍد يف اإلمامة ]املصدر السابق[ ـ مفقوٌد.

24 ـ الرّد ىلع ابن عوٍن يف املخلوق ]املصدر السابق، 201[ ـ مفقوٌد.

لعلّــه يف القول خبلق األعمال وعقيدة اجلبّيــة، وابن عوٍن هو حمّمد بن 
جعفر بن عوٍن الكويّف ساكن الرّي املتویّف 312 ه، وكن يقول بمذهب اجلبّية. 

]املصدر السابق، رقم 1020[

ٍب يف الصفات. ]املصدر السابق، 400[
َّ

25 ـ الرد ىلع ابن ُكال

26 ـ الــرّد ىلع أيب عبد اهلل ابلرصّي يف تفضيل املالئكة ]املصدر الســابق: 
402[ ـ مفقود.

وهو احلسني بن عيلٍّ املعزتيّل شيخ املفيد املعروف باجلَُعل، املتویّف 369 ه.

والظاهر أّن موضوع الكتاب يف إثبات أفضلّية األئّمة ىلع املالئكة.

ج ]املصدر السابق: 401[ ـ مفقود.
ّ

27 ـ الرّد ىلع أصحاب احلال

وهو الرّد ىلع آراء الصوفّية.

28 ـ الرّد ىلع عثمانّية اجلاحظ ]املصدر السابق: 399[ ـ مفقود.

29 ـ الرّد ىلع اخلادلّي يف اإلمامة ]املصدر السابق: 401[ ـ مفقود.

وهو أبو الطّيب حمّمد بن إبراهيم بن شــهاٍب اخلادلّي؛ املتویّف 351 ه. ]ابن 
انلديم، الفهرست: 174[ وكن فقيًها متلكًّما، وهو بغدادّي املذهب. ]مارتن، نظرّيات 

علم الكالم عند الشيخ املفيد: 66[
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30 ـ الرّد ىلع العتييّق يف الشورى ]انلجايّش، رجال انلجايّش: 401[ ـ مفقوٌد.

31 ـ الرّد ىلع الكرابييّس يف اإلمامة ]املصدر السابق: 400[ ـ مفقوٌد.

ستاذ مارتن مكدرموت أّن املراد به املحّدث والفقيه السّيّ أبو
ُ
 استظهر األ

عيلٍّ احلســني بن عيّل بن زيٍد الكرابييّس املتویّف 248 ه، نسب ل ابن انلديم 
كتاب )اإلمامة(، وقال عنه: إنّه اكن يبغض عليًّا A ]ابن انلديم، الفهرس: 174[.

32ـ  الرســالة إىل األمــري أيب عبد اهلل وأيب طاهٍر ابــي نارص ادلولة يف 
جملٍس جرى يف اإلمامة ]انلجايّش، رجال انلجايّش: 402[ ـ مفقود.

وهمــا ابنا نارص ادلولة احلســن بن عبد اهلل بن حــدان احلمدايّن ملك 
املوصل، ونارص ادلولة هو األخ األكب لسيف ادلولة احلمدايّن.

. 33 ـ رسالٌة يف عدم سهو انلّب

لم يذكرها الشــيخ الطويّس وال انلجايّش. ولٰكن ذكر ل ابن شــهر آشوب 
 العارش من 

ّ
ادهما. وقد ُطبعت ٰهذه يف املجل

ّ
)الرّد ىلع ابن بابويه( فيمكن احت

سلسلة مؤلّفات الشيخ املفيد.

34 ـ الرسالة الاكفية يف إبطال توبة اخلاطئة.

35 ـ رسالٌة يف معىن املوىل.

انفرد بذكرها املحّقق الطهرايّن باســم )مناظرة الشــيخ املفيد مع الرجل 
 اثلامن من السلسلة من إصدارات املؤتمر.

ّ
ابلهشيّم(، ُطبعت يف املجل

36 ـ الرســالة املقنعــة يف وفــاق ابلغدادينّي من املعزتلة ملــا ُروي عن 
األئّمة D. ]انلجايّش، رجال انلجايّش: 400[
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37 ـ رسالٌة إىل أهل اتلقليد ]املصدر السابق[ ـ مفقود.

38 ـ الزاهر يف املعجزات ]املصدر السابق: 401[ ـ مفقود.

39 ـ عقود ادلين ]ابن شهر آشوب، معالم العلماء: 114[ ـ مفقود.

وقد أشار إيله يف )تصحيح االعتقاد(، وأنّه ذكر فيه مجلة رواياٍت يف توحيده 
- سبحانه - ونيف التشبيه عنه { واتلزنيه واتلقديس ]املفيد، تصحيح االعتقاد: 56[.

40 ـ العمد يف اإلمامة ]انلجايّش، رجال انلجايّش: 402[ ـ مفقود.

41 ـ عمٌد خمترصة ىلع املعزتلة يف الوعيد ]املصدر السابق[ ـ مفقود.

42 ـ العيون واملحاسن ]املصدر السابق: 399[ ـ مفقود.

وذكر الشيخ الطويّس وابن شهر آشوب كتابًا آخر هو )الفصول من العيون 
واملحاســن( وهو اآلخر مفقود. وإنّما املوجود هو ما اختاره السّيد من )العيون 

واملحاسن( باسم )الفصول املختارة من العيون واملحاسن(.

وقد أشار الشــيخ املفيد يف كتاب )اإلفصاح( إىل ما يكشف عن طبيعة 
كتاب )العيون واملحاســن( الكالمّية، وثّمة حبٌث عند املحققني يدور حول 
اد ) العيون واملحاســن( مع كتاب )االختصاص( ]انظر: مارتن، نظريات علم 

ّ
احت

الكالم عند الشــيخ املفيد: 57، و جمموعة املقاالت والرســاالت 9: 142[، وكتاب )العيون 

واملحاسن( قد وصل إىل السّيد ابن طاووٍس يف القرن السابع اهلجرّي.

43 ـ الغيبة.

ويه عبارٌة عن أربع رســائل يف الغيبة. وقد ذكر انلجايّش للشــيخ املفيد 
اجلوابات يف خروج اإلمام املهدّي ، والظاهر أنّها غري ٰهذه الرسائل موضواًع.
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 السابع من إصدارات 
ّ

وىلع لّك حال فإّن الرسالة األوىل مطبوعٌة يف املجل
املؤتمر. وُطبعت اثلانية ثالث مّراٍت، وكٰذلك اثلاثلة والرابعة.

44 ـ رشح املنام.

لم يُذكر ٰهذا يف عداد مؤلّفاتــه. وإنّما يه مناظرٌة يف اعلم املنام ناظر فيها 
حول آية الغار، وقّصها الشــيخ املفيد ىلع الشيخ أيب احلسن عيّل بن حمّمد بن 
 اثلامن من سلســلة مصّنفات 

ّ
بناٍن فرواها عنه ودّونها. وقد ُطبعت يف املجل

الشيخ املفيد.

45 ـ الفصول من العيون واملحاسن. ]انلجايّش، رجال انلجايّش: 399[

ويــرى صاحب )الريعة( ]الطهراين، الريعــة 16: 245[ أّن ٰهذا الكتاب غري 
ي اختاره السّيد املرتىض، وأنّه 

ّ
)الفصول املختارة من العيون واملحاسن( ال

من تأيلف الشيخ املفيد نفسه.

46 ـ قضّية العقل ىلع األفعال ]انلجايّش، رجال انلجايّش: 401[ ـ مفقود.

47 ـ املسائل اجلاروديّة.

48ـ  كتاب الاكمل يف علوم ادلين ]ابن شهر آشوب، معالم العلماء: 114[ـ  مفقود.

وقد ذكر الشيخ املفيد يف )الفصول( بأنّه ذكر فيه عناوين كتب املتلكّمني 
اإلمامّية األوائل. ]املرتىض، الفصول املختارة: 284[

لم يذكره انلجايّش وال الشــيخ الطويّس بٰهذا االسم، ولٰكن ذكر انلجايّش 
كتابني للشيخ املفيد قريبني من موضوعه وهما: )مسائل الزيديّة( و)مسألٌة 
وىل منهما مع املســائل 

ُ
اد األ

ّ
ىلع الزيديّة(. وقد جــزم املحّقق الطهرايّن باحت

اجلاروديّة ]الطهرايّن، الريعة 20: 342 و 351[. فقد جاء يف أّول ٰهذه املســائل: »أّما 
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بعد فقد اتّفقت الشيعة العلوّية من اإلمامّية والزيديّة اجلاروديّة ىلع أّن اإلمامة 
اكنت عند وفاة انلّب  ألمري املؤمنني « وعناوينه: )قالت اجلاروديّة وقالت 
اإلمامّية(، وقد ُطبع ٰهذا الكتاب من قِبل املؤتمر العاليّم أللفّية الشيخ املفيد 

 السابع من سلسلة إصداراته. ]انظر: جمموعة املقاالت والرساالت 1: 274[
ّ

يف املجل

49 ـ املسائل العرش يف الغيبة أو الفصول العرشة يف الغيبة.

ذكرها ابن شــهر آشوب باســم )أجوبة املســائل العرش( وذكرها املحّقق 
الطهرايّن بٰهذا االســم يف امليم ]الطهراين، الريعة 20: 358[، وُسّميت يف خمطوطٍة 
ُكتبت يف القرن الســابع اهلجرّي: )رشح األجوبة عن املســائل يف العرشة 

.) فصوٍل عّما يتعلّق بمهدّي آل الرسول

ويه عرش مسائل حّررها بعضهم، وســأل فيها الشيخ املفيد. ولّما اكنت 
ٰهذه املسائل منّسقًة يف عرشة فصوٍل، ولّك مسألٍة معنونة بفصٍل؛ فقد ُطبعت 
 

ّ
ألّول مّرٍة يف انلجف باسم )الفصول العرشة يف الغيبة(. كما ُطبعت يف املجل

اثلالث من إصدارات املؤتمر ]جمموعة املقاالت والرساالت 1: 280[.

50 ـ املسائل السوّية. ]ابن شهر آشوب، معالم العلماء: 113[

ويه إحدى عرشة مسألًة عن:

1 ـ املتعة والرجعة.

2 ـ األشباح والّر واعلم األرواح.

3 ـ ماهّية الروح.

4 ـ ماهّية اإلنسان.
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5 ـ عذاب القب.

6 ـ حياة الشهداء.

7 ـ املجّبة.

8 ـ اختالف الروايات.

9 ـ القرآن أهو ما بني ادلّفتني؟

10 ـ نكاح عمر وأّم لكثوم، وتزويج عثمان وزينب ورقّية.

11 ـ أصحاب الكبائر.

 الســابع من سلســلة مصّنفات الشــيخ املفيد من 
ّ

وقد ُطبعت يف املجل
إصدارات املؤتمر.

51 ـ جوابات أيب الليث األوايّن. ]انلجايّش، رجال انلجايّش: 400[

املشتهرة باملســائل الُعكبّية أو جوابات املسائل الُعكبّية. وتسّم أيًضا 
باملســائل احلاجبّية. ويه إحدى ومخسون مسألًة كالمّية. وقد ُطبعت ضمن 

 السابع من سلسلة مصّنفات الشيخ املفيد.
ّ

املجل

52 ـ مسألٌة يف انلّص اجليّل. ]املصدر السابق: 401[

مة حمّمدحسن آل ياسني يف سلسلة )نفائس املخطوطات( 
ّ

وقد نرشها العال
بٰهذا االسم. وذكر ابن شهر آشوب من مصّنفات الشيخ املفيد )املسألة املقنعة 
يف إثبــات انلّص ىلع أمري املؤمنني A(. وذكر ل انلجايّش )املقنعة يف إمامة 

 .)A أمري املؤمنني
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 ،A ٍّوقد وصلتنا من كتب الشــيخ املفيد مســأتلان يف انلّص ىلع عيل
فهل هما نفس ما ذكرهما انلجايّش وابن شــهر آشوب أو هما يشٌء آخر غري 

الواصل إيلنا؟

وهاتان الرساتلان هما:

.A ٍّ53 ـ مسألٌة يف انلّص ىلع عيل

 السابع من سلسلة إصدارات املؤتمر.
ّ

وقد صدرت يف املجل

54 ـ مسألٌة أخرى يف انلّص ىلع عيلٍّ A. ]املصدر السابق: 400[

وُسّميت يف خمطوطٍة يف مكتبة آية اهلل السّيد احلكيم w )إبطال الشبهة( 
يّن(، إذ اكنت عبارًة عن مناظرٍة سأل فيها القايض 

ّ
ويف أخرى )مناظرة ابلاقال

ين الشــيخ املفيد عن انلّص ىلع إمامة اإلمــام عيلٍّ A، وقد طبعها 
ّ

ابلاقال
 السابع أيًضا.

ّ
املؤتمر يف املجل

55 ـ مسألٌة يف اإلرادة. ]املصدر السابق: 399[

 العارش 
ّ

ويه حبٌث خمترٌص حول إرادة اهلل ســبحانه، وقد ُطبعت يف املجل
من إصدارات املؤتمر.

56ـ  مســألٌة يف وجوب اجلّنة ملن تُنســب والدتــه إىل انلّب  ]املصدر 
السابق: 402[ ـ مفقود.

57 ـ مسألٌة يف األصلح ]املصدر السابق: 399[ ـ مفقود.

58 ـ مسألٌة يف أقىض الصحابة ]املصدر السابق: 401[ ـ مفقود.
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اد ٰهذه الرســالة مع الرســالة املوجودة يف مكتبة الســّيد ابن 
ّ

وحُيتمل احت
طاووس )ت 664 ه( باســم )مسألٌة يف قول انلّب : »عيلٌّ أقضاكم«(. ]ابن 

طاووس، فرج املهموم: 53[

59 ـ مسألة منع انشــقاق القمر وتكليم الراع ]انلجايّش، رجال انلجايّش: 
402[ ـ مفقود.

60 ـ مسألٌة يف رجوع الشمس ]املصدر السابق: 402[ ـ مفقود.

61 ـ املسألة ىلع الزيديّة ]املصدر السابق: 400[ ـ مفقود.

وقد تقّدم ل املسائل اجلاروديّة أو الزيديّة.

62 ـ مسألٌة يف عصمة األنبياء D ـ مفقود.

وقد اكنت نســخٌة منه يف مكتبة الســّيد ابن طاووس )م 664 ه(، ولم 
يذكرها انلجايّش والطويّس وابن شهر آشوب.

63ـ  املسألة املقنعة يف إمامة أمري املؤمنني A ]املصدر السابق: 402[ـ  مفقود.

64 ـ مسألٌة يف املعراج ]املصدر السابق: 400[ ـ مفقود.

65 ـ مسألٌة يف معىن »أنت مّي بمزنلة هارون من موس«.

66 ـ مسألٌة يف معىن قول : »إيّن خملٌّف فيكم اثلقلني« ]املصدر السابق: 
401[ ـ مفقود.

67 ـ املجالس املحفوظة يف فنون الكالم ]املصدر السابق: 400[ ـ مفقود.
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68 ـ الاكمل يف علوم ادلين ]املصدر السابق: 401[ ـ مفقود.

تعّرض لكره الشــيخ املفيد يف )تصحيح االعتقاد( ]املفيد، تصحيح االعتقاد: 
72[، و)الفصول املختارة( ]املرتىض، الفصول املختارة: 75[ و)احلاكيات( ]انلجايّش، 

رجال انلجايّش: 401[.

69 ـ الكالم يف حدوث القرآن ]املصدر السابق[ ـ مفقود.

70 ـ الكالم يف وجوه إعجاز القرآن ]املصدر السابق: 400[ ـ مفقود.

71 ـ املنري يف اإلمامة ]الطويس، الفهرست: 158[ ـ مفقود.

72 ـ املوّضح يف الوعيد ]انلجايّش، رجال انلجايّش: 399[ ـ مفقود.

73 ـ انلكت االعتقاديّة.

لم يرد يف يشٍء من املصادر املتقّدمة، وإنّما نُسب للشيخ املفيد)*(.

74 ـ انلكت يف مقّدمات األصول. ]انلجايّش، رجال انلجايّش: 399[

وهو غري انلكت االعتقاديّة، وثّمة كالٌم يف نسبته إىل الشيخ املفيد ]املصدر 
 العارش 

ّ
الســابق: 402[. وقد طبعه املؤتمر العاليّم أللفّية الشيخ املفيد يف املجل

من سلسلة إصداراته.

75ـ  انلرصة لســّيد العرتة يف أحاكم ابلغاة عليه يف ابلرصة ]املصدر السابق[ 
ـ مفقوٌد.

الشيخ  عند  الكلام  علم  نظرّيات  300؛   : 1 والرسالات  المقالات  مجموعة  للمزيد :  ويراَجع   (*)
من  العاشر  المجّلد  في  ُطبع  وقد   .85 ـ   81 هاشم :  علي  تعريب  مكدرموت)  (لمارتن  المفيد 

إصدارات المؤتمر.
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وقد تناول فيه أحاكم ابلغاة يف حرب اجلمل من الزاوية الكالمّية والفقهّية.

76 ـ نقض اخلمس عرشة مسألًة ىلع ابلليّخ ]املصدر السابق: 400[ ـ مفقوٌد.

77 ـ انلقض ىلع ابن قتيبة ىلع احلاكية واملحيّك ]الطويس، الفهرســت : 239[ 
ـ مفقوٌد.

وســّماه انلجايّش )الرّد ىلع القتيّب يف احلاكية واملحــيّك( ]انلجايّش، رجال 
انلجــايّش: 401[. وابــن قتيبة هو أبــو حمّمٍد ابن عبد اهلل بن مســلم بن قتيبة 

ادلينورّي اللغوّي األديب.

واملحيّك هو القرآن وحاكيته تالوته، وهو ما اشــتهر يف حينه عن مجاعة 
قوهلم لفظ القرآن خملوق. ]انظر: جمموعة املقاالت والرساالت 1: 306[

78ـ  نقض اإلمامة ىلع جعفر بن حرب ]انلجايّش، رجال انلجايّش: 400[ـ  مفقوٌد.

79 ـ انلقض ىلع ابن عّباٍد يف اإلمامة. ]املصدر السابق[.

80 ـ انلقض ىلع اجلاحظ يف فضيلة املعزتلة ]املصدر السابق[ ـ مفقوٌد.

81 ـ انلقض ىلع الطليّح يف الغيبة ]املصدر السابق[ ـ مفقوٌد.

82 ـ انلقض ىلع عيّل بن عيىس الرّمايّن ]املصدر السابق:399[ ـ مفقوٌد.

83 ـ انلقض ىلع القصيّب يف اإلمامة ]املصدر السابق: 401[ ـ مفقوٌد.

وهو إبراهيم بن عيّل بن ســعيد بن عيّل بن زوبعة أبو أســحاق القصيّب 
املعزتيّل ابلغدادّي.

84 ـ انلقض ىلع الواسطّي ]املصدر السابق: 400[ ـ مفقوٌد.
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ولعّل املراد به حمّمد بن زيٍد الواسطّي )م 306 ه( من تالمذة اجلّبايّئ.

85 ـ نقض فضيلة املعزتلة ]املصدر السابق: 399[ ـ مفقوٌد.

86 ـ نقض كتاب األصّم يف اإلمامة ]املصدر السابق: 400[ ـ مفقوٌد.

وهو عبد الرحٰن بن كيسان األصّم ابلرصّي املعزتيّل )م 200 ه(.

87 ـ نقض املروانّية ]املصدر السابق: 399[ ـ مفقوٌد.

م ابلحــرايّن( يف اإلمامة ]املصدر 
ّ

88 ـ انلقــض ىلع غالم ابلحرايّن )عال
السابق: 401[ ـ مفقوٌد.

89 ـ نهج ابليان عن سبل )سبيل( اإليمان ]املصدر السابق: 402[ ـ مفقوٌد.

90 ـ نهج احلّق ]ابن طاووٍس، ايلقني: 174 و 457[ ـ مفقوٌد.

اده مع سابقه ]الطهرايّن، الريعة 24: 414[.
ّ

واحتمل املحّقق الطهرايّن احت

8 ـ مؤلّفاته الفلسفّية

اد ]انلجايّش، رجال انلجايّش: 400[.
ّ

1 ـ جوابات الفيلسوف يف االحت

2 ـ الكالم يف أّن املاكن ال خيلو من متمّكن ]املصدر السابق: 402[ ـ مفقوٌد.

3 ـ الكالم ىلع اجلّبايّئ يف املعدوم ]املصدر السابق: 400[ ـ مفقوٌد.

4 ـ الكالم يف املعدوم ]املصدر السابق[ ـ مفقوٌد.

5 ـ الكالم ىلع اإلنســان ]الطهرايّن، الريعة  : 389[ ـ مفقوٌد. والظاهر أنّه يف 
حتليل ماهّية اإلنسان.
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6 ـ مسألٌة يف ماهّية اإلنسان )املسألة الرابعة من املسائل السوّية(.

7 ـ مسألٌة يف ماهّية الروح )املسألة اثلاثلة من املسائل السوّية(.

وال خيىف أّن مباحث ٰهذه الكتب اكنت تصّنف يف علم الكالم ســابًقا، 
ولٰكّنها تدخل ايلوم يف الفلســفة، وإن اكن ابلعض منها يشرتك ابلحث فيها 

يف كال العلمني.

9 ـ  مناظراته

 اهتّم الشيخ املفيد بموضوع املناظرة، ويه من دالئل تفّوقه العليّم سّيما 
مع معزتلة بغداد املشــهود هلم بدّقة انلظر وقّوة اجلدل، فقد ناظر مشــايخ 
املعزتلة كأيب عمر الشــطوّي والشــيخ العرزالة وأيب احلسن اخلّياط وغريهم. 

]املرتىض، العيون واملحاسن، ص 7 و45 و49 و70 و78 و88 و94 و103[

وهناك حنٌو من أسلوب املناظرات االفرتاضّية سلكه الشيخ املفيد يف كتابه 
)اإلفصاح يف إمامة عيّل بن أيب طالٍب A( حيث يتقّمص شــخصّية اخلصم 

ويطرح شبهاتهم. 

وٰهذا - عزيزي القارئ - نموذٌج من مناظراته:

»قال رجٌل من أصحــاب احلديث ـ مّمن يذهب إىل مذهب الكرابييس ـ 
للشــيخ املفيد: ما رأيت أجس من الشــيعة فيما يّدعونه من املحال، وٰذلك 
َما يُِريــُد اهلُل يِلُْذِهَب َعنُْكُم الرِّْجَس  أنّهم زعموا أّن قول اهلل ســبحانه: ﴿إِنَّ
َرُكْم َتْطِهرًيا﴾ نزلت يف عيلٍّ وفاطمة واحلسن واحلسني مع ما  َيِْت َوُيَطهِّ

ْ
ْهَل ابل

َ
أ

يف ظاهر اآلية من أنّها نزلت يف أزواج رســول اهلل . وٰذلك أنّك إذا تأّملت 
اآليــة من أّوهلا إىل آخرها وجدتها منتظمًة لكر األزواج خاّصًة، ولم جند ملن 
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اّدعوها ل ذكًرا. فقال ل الشــيخ أيّده اهلل: أجس انلاس ىلع ارتكاب ابلاطل 
وأبهتهم وأشّدهم إنكاًرا للحّق وأجهلهم، من قام مقامك يف ٰهذا االحتجاج 
ودفع ما عليه اإلمجاع واالتّفاق، وٰذلك أنّه ال خالف بني األّمة أّن اآلية من 
القرآن قد يــأت أّوهلا يف يشٍء وآخرها يف غريه، ووســطها يف معىًن وأّوهلا يف 

سواه، وليس طريق االتّفاق يف معىن إحاطة وصف الكالم باآلي.

 I وقــد نقل املخالف واملوافق أّن ٰهذه اآلية نزلت يف بيت أّم ســلمة
ورســول اهلل يف ابليت ومعه عيلٌّ وفاطمة واحلسن واحلسني D وقد جلّلهم 
بعبــاءٍة خيبّيٍة وقال: اللّٰهــّم ٰهؤالء أهُل بييت. فأنزل اهلل عــّز وجّل: ﴿إِنََّما 
َرُكْم َتْطِهرًيا﴾، فتالها  َيْــِت َوُيَطهِّ

ْ
ْهَل ابل

َ
 يُِريُد اهلُل يِلُْذِهــَب َعنُْكُم الرِّْجَس أ

رســول اهلل  فقالت ل أّم سلمة I: يا رسول اهلل ألست من أهل بيتك؟ 
فقال هلا: إنّك إىل خرٍي ولم يقل إنّك من أهل بييت. حّت روى أصحاب احلديث 
أّن عمر ُســئل عن ٰهذه اآلية فقال: سلوا عنها اعئشــة. فقالت اعئشة: إنّها 
نزلت يف بيت أخيت أّم ســلمة فاسألوها عنها فإنّها أعلم بها مّي. فلم خيتلف 
أصحاب احلديث من انلاصبة وال أصحاب احلديث من الشيعة يف خصوصها 
يف من عددناه، وحل القــرآن يف اتلأويل ىلع ما جاء به األثر أوىل من حله 
ىلع الظّن والرتجيم. مع أّن اهلل - ســبحانه - قد دّل ىلع صّحة ٰذلك بمتضّمن 
ْهَل 

َ
اآلية، حيث يقول جّل وعال: ﴿إِنََّمــا يُِريُد اهلُل يِلُْذِهَب َعنُْكُم الرِّْجَس أ

 بالعصمة من النوب؛ ألّن النوب 
ّ

َيِْت﴾، وإذهاب الرجــس ال يكون إال
ْ

ابل
مــن أرجس الرجس، واخلب عن اإلرادة هنا إنّمــا هو خٌب عن وقوع الفعل 
خاّصًة دون اإلرادة اليّت يكون بها لفظ األمر أمًرا، ال ســّيما ىلع ما أذهب 
إيله يف وصف القديم باإلرادة، وأفرق بني اخلب عن اإلرادة ها هنا واخلب عن 
 

َ
يُْسَ َوال

ْ
َ لَُكْم﴾ وقول: ﴿يُِريُد اهلُل بُِكُم ال اإلرادة يف قول: ﴿يُِريُد اهلُل يِلُبَــنيِّ
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﴾، إذ لو جرت جمًرى واحًدا لم يكن تلخصيص أهل ابليت  ُعْسَ
ْ
يُِريُد بُِكُم ال

بهــا معىًن؛ إذ اإلرادة اليّت يقتيض اخلــب وابليان يعّم اخللق لكّهم ىلع وجهها 
يف اتلفسري ومعناها، فلّما خّص اهلل أهل ابليت D بإرادة إذهاب الرجس 
عنهــم دّل ىلع ما وصفناه من وقوع إذهابه عنهم، وٰذلك موجٌب للعصمة ىلع 
مــا ذكرناه، ويف االتّفاق ىلع ارتفاع العصمــة عن األزواج ديلٌل ىلع بطالن 

مقال من زعم أنّها فيهّن.

مع أّن من عرف شــيئًا من اللســان وأصله، ال يرتكب ٰهذا القول وال 
توّهم صّحته؛ وٰذلك أنّه ال خالف بني أهل العربّية أّن مجع املذكر بامليم ومجع 
املؤنث بانلون، وأّن الفصل بينهما بهاتني العالمتني، وال جيوز يف لغة القوم 
وضع عالمــة املؤنّث ىلع املذّكر، وال وضع عالمــة املذّكر ىلع املؤنّث، وال 
استعملوا ٰذلك يف حقيقٍة وال جماٍز، وملا وجدنا اهلل - سبحانه - قد بدأ يف ٰهذه 
اآلية خبطاب النســاء فأورد عالمة مجعهّن من انلون يف خطابهّن فقال: ﴿يَا 
َقْوِل﴾ إىل قول: 

ْ
َْضْعَن بِال َقينُْتَّ فَاَل ختَ َحٍد ِمَن النَِّساِء إِِن اتَّ

َ
نَِساَء انلَِّبِّ لَْسنُتَّ َكأ

ُ﴾، ثّم عدل بالــكالم عنهّن بعد ٰهذا الفصل إىل مجع  ِطْعَن اهلَل َورَُســولَ
َ
﴿َوأ

َرُكْم  َيِْت َوُيَطهِّ
ْ

ْهَل ابل
َ
َما يُِربُد اهلُل يِلُْذِهــَب َعنُْكُم الرِّْجَس أ املذكر فقال: ﴿إِنَّ

َتْطِهرًيا﴾، فلّما جاء بامليم وأســقط انلون علمنا أنّه لم يتوّجه ٰهذا القول إىل 
املذكــور األّول بما بيّّناه من أصل العربيــة وحقيقتها، ثّم رجع بعد ٰذلك إىل 
ِْكَمِة إِنَّ اهلَل 

ْ
األزواج فقــال: ﴿َواْذُكْرَن َما ُيتَْل يِف ُبيُوتُِكنَّ ِمْن آيَاِت اهلِل َواحل

اَكَن لَِطيًفا َخِبرًيا﴾.

فدّل ٰذلك ىلع إفراد من ذكرناه من آل حمّمد  بما علّقه عليهم من حكم 
الطهارة املوجبة للعصمة وجليل الفضيلة.
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وليس يمكنكم معرش املخالفني أن تّدعــوا أنّه اكن يف األزواج مذكوًرا 
رجٌل غري النساء، وذكٌر ليس برجٍل فيصّح اتلعلّق منكم بتغليب املذّكر ىلع 
املؤنّــث إذا اكن يف اجلمع ذكٌر، وإذا لم يمكن اّداعء ٰذلك وبطل أن يتوّجه إىل 
 من ذكرناه مّمن جاء فيه األثر ىلع ما 

ّ
األزواج، فــال غري هلّن توّجهت إيله إال

بيّناه« ]املرتىض، الفصول املختارة: 29[. 

10 ــ وفاة الشيخ المفيد

ي رحل فيه شيخ بغداد يف 
ّ

لقد اكن يوًما مشــهوًدا ومدهًشا ٰذلك ايلوم ال
سنة 413 ه. فها يه بغداد تقف خاشعًة توّدع جثمانًا ساكنًا مطمئنًّا بقضاء اهلل 
وقدره، طاملا بعثت روحه يف جنباتها احلركة واحلياة بعلمه املتدّفق ومناظراته 
وســجاالته املفعمة بالنشــاط والقّوة. أجل لقد خرجت بغداد بثمانني ألف 
مشّيٍع وموّدٍع يف يوٍم مشهوٍد كيوم احلرش ـ كما يصفه بعض من حرضه ـ من 
ين حرضوا لوداع شــيخ بغداد، من لّك املسلمني والفرق 

ّ
وفرة احلارضين ال

اإلســالمّية، حّت ضاقت بهم أكب ساحات بغداد يف )ميدان األشنان(، ولم 
يَُر يوٌم أكب منه لشــّدة زحام انلاس للصالة عليه، ومن كرثة بكاء املؤالف 
واملخالف ]الطويّس، الفهرســت: 187[، وقد صّل عليه تلميذه وخليفته الرشيف 
املرتىض، وُدفن يف داره بضعة سنواٍت، ثّم نُقل إىل مقابر قريٍش جبوار أستاذه 
أبو جعفٍر بــن قولويه مّما ييل رجيل اإلمام اجلواد A يف الاكظمّية. ]انلجايّش، 

رجال انلجايّش: 403[

لقد رحل الشــيخ املفيد ولٰكن بقيت جهوده ومدرسته معطاء خادلًة تمّد 
العلماء وابلاحثني بفنون العلــم وأنواع اثلقافة واملعرفة ىلع مدى ألف اعم 
أو يزيد.. وانبعثت قرائح نوابغ الشعر مؤّبنًة وراثيًة ومشيدًة بمفاخره العلمّية 
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وسجاياه اخللقّية ويه تتفّجر لوعًة وشجنًا لفراقه.. فانطلق تلميذه املرتىض يف 
ألفّيته اليّت يبّث فيها لوعته، ويّذكر بمعايل أستاذه وصوالته العلمّية وأجماده 

 ىلع املوت خماطبًا ل:
ً

العظيمة اعذال

أيّها املـوت كم حططـت عـِليًّا    سايم األطراف أو جبَبْت سناما؟

فخذ ايلوم من دمويع وقد كـ    ّن مجوًدا ىلع املصاب سجامـا

 فأزعج اإلســالما
ّ

ـ    ـم تــوىل
ْ
إّن شيخ اإلسالم وادلين والعل

ي كـان ُغـّرًة يف ُدىج األيّا   م أودى فأوحــش األيّامــا
ّ

وال

كم جلوت الشكوك تعرض يف نـ   ـّص ويصٍّ وكم نرصت إماما

ٍّ مألتــهم باحلـ    ـّق يف حومة اخلصام خصاما وخصــوم دلُ

اعينوا منك ُمصِمتًا ثُغرَة انلَّْحـ    ـر وما أرسلت يداك سهامـا

وشجااًع يفري املرائر ما كـ    ـّل ُشجاٍع يفري الُطل واهلاما

من إذا مال جانٌب من بناء ادل    ين اكنــت ل يــداه داعمــا

من يُنري العقول من بعد ماكـ    ـّن ُهمــوًدا وُينتج األفهامــا

من يعري الصديق رأيًا إذا ما    سلّه يف اخلطوب اكن حسامـا

فامض صفًرا من العيوب فكم با   ن رجاٌل أثروا عيوًبا وذامـا؟ 

]ديوان الرشيف املرتىض 3: 204[ 
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his magnificent personality included all scientific and practical features to 

present him as a precious treasure of knowledge that no other personality can 

ever be a peer or a match of. All people bow down before this personality to 

express honor and respect for him as a result of his great impact on all hearts.

The current essay sheds light on one of the aspects of Sheikh al-Mufid’s 

scientific and personal conduct in the domain of creed and Islamic scholastic 

theology.
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Summary

Shaykh al-Mufid and his role in Theology
Sheikh Safa al-Mashhadi

Summary

Our ancient master scholars were characterized by their very much 

interest in theological and doctrinal topics, which was equivalent 

to their interest in jurisprudential and Islamic Law studies, especially the scholars 

of the fourth and fifth centuries of Hegira when the scientific identity of Shiism 

was completed, and its principles and foundations were decided more scientifically 

and more methodologically than ever. Sheikh al-Mufid and his magnificent school 

was the fire iron that ignited the fire of theological studies-a fact can obviously 

be noticed through the simplest review of Sheikh al-Mufid’s scientific heritage, 

especially his essays and writings in the field of Islamic scholastic theology. Thus, 

Sheikh al-Mufid’s lifetime witnessed the composition of many schools of intellectual 

knowledge, octrinal researches, and many other fields of religious studies..

It goes without saying the Sheikh al-Mufid is one of the superb 

personalities whose like can rarely be found in the list of master scholars. 

Moreover, he was such a great scholar who mastered all sciences and thus 

excelled all of his contemporaries and even those who came after them. 

He was such a marvelous personality who combined knowledge, skill, 

practice, devotion, and painstaking contributions altogether equally. Thus, 
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Islam. Moreover, the author even emphasized on this approach, declaring 
that he would not resort to any other approach. In his introduction to God and 
Intellect, the author wrote: “Upon my determination on writing this book, I 
took upon myself to commit to the judgment of reason, considering it to be 
my one and only pioneer; so, I entitled the book: God and Intellect, trying my 
best not to swerve even one inch from what this title suggests. In fact, we in the 
present day need more urgently than any other time for posing and discussing 
such an important topic, since the trend of atheism is now controlling over all 
things and extending irrepressibly to all corners.” ]p. 11[

The author’s stress on this approach was also declared in his introduction 
to the book: Islam and Intellect, which included his book under discussion: 
God and Intellect. In the introduction, Sheikh Mughniyah wrote: “The Holy 
Prophet is reported to have said: ‘The origin of my faith is intellect.’ Thus, the 
religion brought by Muhammad is based on three posts; belief in God, belief in 
Prophethood, and belief in the Hereafter. Imamate (i.e. the Divinely ordained 
leadership of certain persons) is a branch of the principle of prophethood, 
because it represents a general leadership of all mundane and religious affairs 
received from the Holy Prophet as succession to him… I have thus written 
a series of books in which I provide rational and reason-based points of 
evidence to prove the accuracy, validity, and authenticity of the principles and 
primary cornerstones of Islam… through easy-to-understand and obvious 
statements, thus trying to avoid whatever may intercept sound understanding 
and is rejected by good reason.”

From this introduction, it is understood that the author’s methodology in 
the book is purely demonstrative and rational, although he elsewhere provided 
some texts, thus depending upon the narrative methodology. Yet, that was 
because certain issues required resorting to some narrations and reported texts. 
However, in his book: God and Intellect, the author committed absolutely to 
the pure rational methodology for proving his viewpoint.
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Summary

A Perusal into Sheikh Muhammad Jawad Mughniyah’s Book “God 
and Intellect”
 MohammadBaqir al-Khirsan

Summary

One of the most prominent Lebanese authors and men-of-
letters, Sheikh Muhammad Jawad Mughniyah was such a 

prolific writer who authored a very big quantity of books. His writings were 
so multifarious that contributed greatly to enriching the Islamic library with 
books on various Islamic sciences and fields of knowledge.

The author wrote a series of books on some Islamic creeds. He thus 
explained, defended, and refuted the spurious arguments that were aroused 
about some Islamic beliefs and creeds, depending mainly on reason-based and 
rational points of evidence. This series included five researches, or booklets, 
that were first published independently under these titles: 1. God and Intellect, 
2. Prophethood and Intellect, 3. The Hereafter and Intellect, 4. Imam Ali's 
Divinely Commissioned Leadership and Intellect, and finally 5. The Awaited 
Mahdi and Intellect.

Later on, these five independent small books were gathered in one book 
and then published under the title: Islam and Intellect.

An elaborate discussion of this all-comprehensive books requires very 
much time and effort; therefore, the writer of the current essay has decided to 
investigate, survey, and analyze one of the five topics of the book; namely, 
God and Intellect.

The title of the book obviously demands that the author depended on the 
rational approach for proving validity and soundness of the basic beliefs of 



   Al - Daleel Magazine

418

2. Natural interpretation of the method of the generation and rise of the 

world.

The methodology of this essay is based on the following:

1. Revealing the most important intellectual principles and cornerstones 

in the words of the skeptic empiricists who doubt the principles and 

cornerstones of monotheism. The writer of the essay thus poses examples 

from the available books, essays, and writings of such empiricists.

2. Analyzing these principles and then weighing them up on the scale of 

good sense. In fact, the majority of such principles do not need more than 

necessarily true judgments.

3. An explanation of the most important terms used by the empiricists, 

since some of these terms might be reasons for falling into mistakes.

Concerning the second factor (i.e. natural interpretation of the method of 

the generation and rise of the world), it is in fact one of the experimental and 

tangible issues that no one has the right to object to except through a purely 

experimental and tangible discussion. No matter what the result is for them, 

this idea does not seem to be opposing the notion of the existence of God if 

the acceptability and authoritativeness of the rational proofs are taken into 

consideration. This point will be proven in the essay under discussion.
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Summary

The Empirical Approach and Belief in God (physics as an example)
Mohammad Aal-Ali 

Summary

Noticeably, the empirical approach that 

endorses the notion of atheism 

is epistemologically not concerned at all with discussing or opposing the 

rational, philosophical, and natural proofs adopted by the different rational 

and philosophical approaches, since the circle of accepting experiment as 

a valid argument is circumscribed by the tangibles. Hence, they may prove 

a law related to a tangible thing, but they can neither prove nor disprove 

anything that is outside the frame of tangibility. As a result of this natural 

inability of experiment, empirical physicists tried to surpass their tangible 

frame and discuss, or oppose, these rational and philosophical principles in 

order to controvert them and then refute them by use of their empirical method 

of explaining the origin of the world. By so doing, they tried to substitute the 

idea of the existence of a creator with the idea of the universe’s anomalous (or 

spontaneous) generation.

Briefly, their theory is based on these two factors:

1. Refutation of the rational and philosophical principles on which the 

proofs of monotheism are based.



   Al - Daleel Magazine

420

both (the heavens and the earth) had been disordered.) This is an argument 
formed by reasoning that an effect comes from a cause. Almighty God also 
says in the Qur’an: (those on whom you call beside Allah will never create a 
fly though they should all gather for it.) And this means that can never be able 
to make the spark of life, but it can only be made by Him Who is the source 
of life.

The third is the philosophical recognition, that needs to correlation 
between various intellectual systems. When one contemplates many 
intellectual systems, correlates them and arrives at some result through this 
correlation, this is called contemplative philosophical recognition. The Holy 
Qur’an refers to this kind of recognition by saying, (Blessed is He in Whose 
hand is the kingdom, and He has power over all things, Who created death 
and life that He may try you-- which of you is best in deeds.) so, when the 
mind perceives the concepts of kingdom, power, and life and death, it sees 
life and death, that is the association of life with death, and the meeting of life 
and death in this material world, as a demonstration of the dominant power 
over the universe, and when it contemplates the concept of power, whose 
clearest example is life and death, it moves from it to the concept of kingdom; 
where the real kingdom is the possession of the power to control the universe. 
And the clearest manifestation of this power is that it is He Who possesses life 
and death; therefore, we find that there is some kind of correlation between 
these systems and these concepts that appears through contemplation and 
reflection.
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Summary

Interview with His Eminence Sayyid Munir Al-Khabbaz

Summary

Al-Daleel Magazine has made an interview 

with Sayyid Munir al-Khabbaz, 

a professor in the Hawza, specialized in theological and doctrinal studies. 

The interview focuses on arguments showing the existence of God, and on 

atheism, its causes and the methods of dealing with it. The answers were 

scientific and useful. Here are some of his answers:

The recognition of the Creator is divided into three sections: innate 

recognition, mental recognition, and philosophical recognition. Innate 

recognition is that which God has planted in every man’s heart and soul, where 

man-even atheists- would find in the deep of his heart and soul adherence to 

an extraordinary metaphysical power when facing any kind of fear.

The second is mental recognition which is the access to God through 

mental reasoning that is based on assumptions and conclusions. The Holy 

Qur’an has pointed to this kind of knowledge in several verses, such as this one 

(or were they created by nothing, or were they the creators ]of themselves[?), 

which means the impossibility of the existence of man by nothing or that 

man has created himself, and this leads to the theory of “vicious circle”. 

The Qur’an also says:(If there were therein gods beside Allah, then verily 
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the essay studies the earliest stages when materialism began to change from 

a very limited and insignificant view into a perfect and widely known system 

and studies the reasons so resulting. Also, the essay investigates the basic 

issues that formed the substance of the sway of materialism and reviews that 

methods used by materialism for reaching at such a highly developed stage.

The talk about the spread of materialism and atheism could be focused on 

the Islamic and Arab world and could be restricted to the West. Nevertheless, 

it seems impossible to understand the spread of atheism in Islamic and Arab 

world unless we understand richly how and why it had found its way in the 

West originally, because it came to the Islamic and Arab world from the West, 

where it had been originated. However, to understand this matter fully needs 

returning to the beginning and, more precisely, to the time when materialism 

and atheism were no more than unfamiliarly weird and shameful views that 

it was too disgraceful to express. Besides, accusations would be launched 

at any one who might express such unwanted views. The essay thus studies 

what took place and what changed to turn this weird view into such a widely 

known opinion that is embraced by a good number of people throughout the 

world. More exclusively, the essay pays much attention to the earliest stage 

of the emergence of materialism in order to introduce to a further study about 

the reasons of the spread of materialism and atheism in the Islamic and Arab 

worlds and to another study of finding solutions to this problem.



423

Summary

Growth of Materiality and Atheism in the Modern Times
An Introduction to Reasons and Mechanisms
Dr. Mohammad Nasir

Summary

The current essay is an attempt to shed some light on the way 

materialism in the human community developed itself from 

a limited and tiny trend into an integrated and widespread system that had a 

great impact on augmenting the attitude to atheism. The essay thus shows that 

this development and change first took place in the European west as a result 

of certain reasons and circumstances that had not been available anywhere 

else. Thus, from that very place, atheism began to invade other territories 

and times. Accordingly, the essay concentrated on two major points; first, 

the actual conditions that paved the way to the growth of materialism in the 

European west and granted materialists a golden opportunity to rise forcefully 

and to enlarge the circle of their approach. Second, the means employed by 

materialists for spreading and controlling.

As an attempt to survey the state of atheism for all aspects in order to 

come across the best remedy and the most successful solutions needed by 

human communities so that they should be able to survive the dangers of 

atheism, it was necessary to check the matter from its very beginning; so, 
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of theologians, known as the argument of potentiality of attributes, not 

the argument of the sage. The study also aims at opening the door to new 

studies for understanding some similar arguments in Western philosophy, 

such as the argument of Thomas Aquinas and others. In this perusal we have 

studied many other evidences and delved into many studies of Ibn Rushd’s 

philosophy.
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Summary

A new perusal of Ibn Rushd(Averroes)’s Argument of Potentiality 
and Necessity
Ibrahim Al-Musawi

Summary

This article studies the Sage Ibn Rushd (Averroes)’s 

affirmation of the argument of Potentiality and 

Necessity, an affirmation that has been classified by some sages to be 

among the affirmations of the Argument of Potentiality and Necessity, while 

ignoring Ibn Rushd's critique of Ibn Sina(Avicenna)'s affirmation the same 

argument. As for those, who have studied Ibn Rushd’s philosophy, they 

consider him as one the critics of the Argument of Potentiality and Necessity 

for his critique to Ibn Sina’s affirmation, while ignoring his own affirmation 

of the argument.

The ambiguous question is how to reconcile between these two matters, 

especially with noting that some of his critiques to Ibn Sina's affirmation of 

the argument are strange to the way and principles that the sage follow in this 

concern.

The purpose of this article is to give a new perusal of Ibn Rushd's 

affirmation of the Argument. It is a comprehensive perusal of his criticism, 

as well as his own affirmation, putting his rgument among the argument 
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After reviewing a number of the different opinions about an analysis of 
design as a concept, its different parts, and its method of argumentation and 
its distinctive features, the essay attempts to study the different opinions 
of the Western thinkers about the form and discussions of the teleological 
argument.
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Summary

The Teleological Argument (The argument from design)
Dr. Adil L-Ghreeb

Summary

The teleological argument has always been enjoying a very much 
interest by philosophers and scholars of Scholasticism, 

especially the Westerns, since the most ancient times and up to the present 
day. In fact, the answers to the questions aroused about this kind of argument 
is still widely preoccupying the minds of scholars and researchers of 
religious philosophy and neo-theology, such as questions about the essence 
of the teleological argument as a conception, the divisions and parts of this 
argument, and the method this argument provides overwhelming evidence 
on the existence of God.

In its capacity as one of the most important and dexterous proofs 
provided by many people for proving the existence of God, the teleological 
argument is traced back to the deepest point in the history of humanity, since 
it is at least as ancient as man’s existence on the earth. Since the first day 
human beings witnessed the big variety of the well-designed and well-
coordinated phenomena in nature, they started searching for the secret 
beyond such design and harmony, thus asking: Was it that these very parts 
created harmony amongst themselves and produced such well-designed 
order, or was there a universal designer who, out of an order that he created 
and fashioned, geometrized and designed these parts?
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comprehend some of God’s attributes, such as that He is a Necessary Being, most 

Perfect, most Absolute, and that He is the Creator, the Designer, non-moving 

Mover, and so on. Through mind, and through reviewing of religious texts, one can 

apply those attributes to Almighty God. In fact, I have studied this probability in 

Islamic philosophy, theology, Islamic Gnosticism, and in Western Philosophy.

Kant (1804-1724) is one of the most important Western philosophers 
in the last three centuries. Through his cognitive views, it seems clear that 
he sees pure reason incapable of demonstrating the existence of the Creator, 
and so he resorts to practical reason. Hence, we can consider Kant as one 
of the most prominent and influential scholars concerning the knowing of 
God in Western Philosophy. Although the schools of thought that deny the 
role of reason in the recognition of God have shown their views according to 
their own foundations and fundamentals, but given the apparent influence 
of Kant in the history of the new philosophy of the West and the importance 
of his philosophy in the field of epistemology, especially the role of reason 
in the knowing of God, this article has focused on Kant's ideas regarding the 
role of reason for knowing God, using the descriptive-analytical approach.
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Summary

A critical study on the views that deny the role of reason in knowing 
God ... Kant as an example
Dr. Mohammad Ali Muhiti Ardakan

Summary

Kant is one of the scholars who focused on knowledge and 
through which they critiqued reason. Kant considered 

theoretical reason as useless and ineffective in knowing God. And since his 
view was a logical consequence of his cognitive theory, the author of this 
article sheds lights on his (Kant's) cognitive views in a descriptive-analytical 
approach. After that, the author talks about the role of reason for knowing 
God according to Kant. In this study, the author has followed an approach in 
which he critiques Kant's cognitive views on the role of theoretical reason in 
knowing God, regardless of his ethical arguments for knowing God, and his 
views on the philosophy of ethics. As for Kant’s secular rationalism, it has 
been discussed in two fields:

A: general criticism to Kant's cognitive system
B: Special criticism to Kant's own special reading of the arguments for 

the existence of God

One of the basic questions asked by man -since the beginning of his creation- 

is the question about the beginning. Although man’s mind cannot comprehend the 

essence of the Creator, due to the limitedness of mind, he can, by using his mind, 
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beginning, and since the very advent of the Mission. The reasoning for the 
existence of Allah was clear through the Qur’anic verses in different ways. 
Proving the existence of the Creator is one of the most important matters that 
have occupied man’s mind in general, and religious philosophical mentality 
in particular. Choosing appropriate tools to prove this matter has become a 
great concern to sages and theologians, and the most prominent tools used 
by them to prove the existence of the Creator is religious texts, which have 
been deeply studied and interpreted in order to conclude what might lead to 
this matter.

This study tries to show the nature of the arguments found in religious 
texts that prove the existence of God, and know the correlation between 
religious texts and reason for proving this matter. So have the religious texts 
- Quranic Verses and prophetic traditions - relied on reason to infer the 
existence of God or not? And what is the way that holy texts have followed 
to show that?
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Summary

Mental Arguments for the Existence of God  A study of religious text
Aqeel Al-Bandar

Summary

This study deals with two main things: First, the seeking of mental 
arguments in the Islamic texts that prove the existence of 

God, and defining the essence and nature of these arguments. The second is 
the study of the relation between text and reason, and knowing the limits and 
dimensions of this relation. The study comes in an introduction, two main 
sections, and a conclusion. The introduction contains a general definition 
of the study, with reference to the history of discussing this subject and its 
first steps. The first section discusses the nature of the relation between text 
and reason, reviewing the most prominent views that define the essence and 
nature of that relation, while the second section reviews the religious texts to 
find out mental arguments for the existence of the Creator. In this section, 
the discussion comes in two fields: the first is to deduce mental arguments 
from Qur’anic verses, and the second is to deduce mental arguments from 
traditions (hadiths), and finally the talk about the arguments, whether they 
are pure mental arguments or like a witness of an unseen thing, or they 
represent a special way of nothing other than the text in dealing with the 
matter of proving the existence of the Creator, in an attempt to identify the 
nature of the arguments mentioned in religious texts. And then comes the 
conclusion to show the main points discussed in the study.

Religious texts have tried to prove the existence of God since the 
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evidential rational approach in the issue of the recognition of God. Before 

that, the writer proves that the logic-based validity of the approach as 

well as its epistemological limits and its authority over the other narrative, 

sentimental, and experimental epistemological tools.

The writer also reaches at an explanation of the universal features of 

monotheism that is based on the evidential rational approach and proving the 

attributes and deeds of God in a way that is proper to Him. On the other hand, 

the writer sheds light on the disastrous consequences that arose from the 

irrational recognition of God, such as materialistic, theological, narrative, 

and mystic Sufi trends of atheism, irreligiosity, anthropomorphism, fatalism 

and indeterminism, and as well other creedal falsities.
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Summary

The Role of the Intellectual Approach in the Recognition of God
Dr. Ayman al-Misri 

Summary

The essay is focused on reviewing all the approaches that 

theorized the issue of recognition of God in order to define 

the most accurate and authentic epistemological approach from amongst 

these approaches and to identify the certain and realistic epistemological 

approach of the principle of the existence of God. Of course, all the other 

philosophical, ethical and social principles are founded on the recognition 

of God.

The major issue to be investigated in the essay is to prove the evidential 

rational approach’s perfect scientific validity in the recognition of God in the 

face of other epistemological approaches.

The essay is thus based on the analytic evidential rational approach in 

establishing and then criticizing the scientific topics. Besides, the descriptive 

narrative approach is also adopted in the essay in the process of quoting the 

scientific texts from their reliable sources, especially with regard to the 

epistemological schools that do not adopt the evidential rational approach.

At the end, the writer of the essay proves the validity and authority of the 
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of Humanities and Islamic sciences like Qur’an interpretation, theology, 

psychology, pedagogy, and sociology. Anyhow, the relation between the 

theory of nature and anthropology has a big impact on humanities. In this 

article, we try to shed light on the various dimensions of this important topic 

as possible as required in this article.
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Summary

The innate recognition of God; its reality and indication to the 
existence of God

Dr. Roohullah Musawi

Summary

In this article, we have tried to shed light on all important aspects 

of the innate recognition of God. After dealing with the subject 

historically, and looking into its evolution over ages, we study it from the 

viewpoint of religious texts and discuss the cognitive value of this kind of 

knowledge and different works by Muslim and western scholars on the 

existence of God, beside the objections aroused against them. According to 

the findings of this article, Western reports on the demonstration of nature 

suffer from some cognitive problems that Muslim thinkers have dealt with, 

studied them thoroughly, and then, offered studies without them. Thus, one 

can keep to nature as a way to knowing God and proving His existence.

Religious texts emphasized on nativism of religion, especially nativism 

of monotheism, where some traditions (hadiths) suggest that if religion had 

not been innate, and the covenant had not been made between God and man 

(in the world of spirits), no one would ever know his Lord. However, nature 

is one of common topics that are concerned in studying of different branches 
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fasting, Hajj pilgrimage and so on. At the strength of this fact, the recognition 

of the Supreme Principle is the wellspring of all other recognitions and 

beliefs. This fact can easily be understood from the Holy Prophet who is 

reported to have said: “Recognition of God is the support and basis of the 

religion.”

On the basis of this, the ranks of recognition directly reflect powerfully 

or weakly on the other beliefs, behaviors and lifestyle of man in this worldly 

life. Likewise, on account of man’s ranks of recognition, his situation in the 

Hereafter is decided. However, the validity of all these suppositions primarily 

depends on proving the possibility of man’s recognizing the Creator, since 

this issue is challenged by the problematic of human mentality’s inability to 

recognize the Absolute God, since man’s mentality and intellect are finite, 

restricted, and too failing to recognize the Infinite, Absolute Being. Thus, it 

is impossible for the finite and restricted intellect to comprehend the Absolute 

Fact.

The current essay is an attempt to give adequate answers to this 

problematic by means of distinguishing between the ranks of recognition 

and disintegrating its circles. As a next step, the essay reviews the researches 

resulting therefrom, such as the necessity of recognizing the Creator and 

many other studies.



437

Summary

Knowing the Creator between rational possibility and human 
inability
Dr. Safa’ al-Din al-Khazraji

Summary

There is a problematic entailing that the human perceptual  

system is not only limited but also unable to perceive 

the absolute and eternal issues; therefore, human intelligence is impossible to 

realize and perceive the absolute reality of God although human intelligence 

itself deems necessary to recognize the Creator, either because it is rationally 

obligatory to thank the munificent power or because of many other reasons.

The current essay sheds light on the issue of the recognition of God 

between rational possibility and human inability, through disintegrating the 

ranks of the recognition of God, both the possible and the impossible, in order 

to remove this apparent contradiction that are appertained to the intelligence.

The recognition of God is one of the central issues of the Islamic view of 

the world, since this issue stands for the foundation on which all other creedal 

and doctrinal issues are based, such as the issues of the recognition of the 

Prophet, the recognition of the Imam, and eschatology as well as all other 

secondary issues and laws that branch from these major ones, such as prayer, 
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